ARRANGØRKURS

BERGENS

Flere regattasjefer ønskes
Starten på 2019 i Bergens
Seilforening har vært benyttet til kompetanseheving
både på lokalt og regionalt
nivå, noe som er viktig for å
bevare og videreutvikle engasjementet for seilsporten i
årene som kommer.

Takk for meg!
I mars er det generalforsamling i Bergens Seilforening og jeg skal overlate
roret til min etterfølger etter endt
toårsperiode som styreleder og totalt
fire år i styret. Det har vært fire år med
mange spennende prosjekter og givende arbeidsoppgaver, fra eiendomsutvikling, investering i ny havnekran
og planlegging av havneutvidelse, til
rekruttering og store og små sportslige
arrangement og en rekke hyggelige
sosiale begivenheter.
Bergens Seilforening er privilegerte som har mange entusiastiske medlemmer, fantastiske naturressurser og et flott
havneanlegg i Kviturspollen på Hjellestad.
Styrets oppgave er å sørge for å foredle og videreutvikle
dette på en best mulig måte. I mitt daglige virke er jeg administrerende direktør i et rederi og det har slått meg flere ganger i
løpet av tiden i styret at det er ganske mange likheter mellom
det å lede en stor bedrift og en stor seilforening.
Begge deler handler om strategi, styring, kontroll og sist,
men ikke minst, få engasjert medlemmene og medarbeiderne i
klubben og kjenne på gleden over å kunne skape fremdrift og
resultater gjennom felles innsats og positiv lagånd.
I Bergens Seilforening har vi valgt å satse på en desentralisert organisasjonsmodell, hvor forskjellige utvalg spiller en aktiv
og svært viktig rolle i det daglige arbeidet gjennom året. Vi har
et sportsutvalg, et skur- og havneutvalg, et tur- og havutvalg og
et eiendomsutvalg, som alle har sine egne ansvarsområder og
som hver for seg rapporterer til styret.
Vår daglige leder er medlem i de viktigste utvalgene, og det
sikrer effektivitet når det gjelder kommunikasjon, planlegging og
utførelse av arbeidsoppgaver. Jeg vil gjerne benytte anledningen
til å rette en stor takk til nettopp vår daglige leder Kjell-Ove
Bruås, som med sitt mannskap av innleide hjelpere og innsatsvillige medlemmer gjør en strålende jobb for foreningen. Hans
evne til å håndtere alle slags henvendelser og arbeidsoppgaver,
og hans vilje til å stille opp for foreningen enten det er hverdag
eller helg, og enten det er store planlagte prosjekter eller små
og mer akutte oppgaver som skal utrettes, er av uvurderlig
betydning.
Videre vil jeg takke mine kollegaer i styret gjennom hele
perioden jeg har sittet. Og sist, men ikke minst, takk til alle
foreningens medlemmer for tilliten jeg er blitt tildelt i rollen
som leder. Når andre nå overtar styre-roret, håper jeg at jeg selv
skal få enda mer tid til å seile og holde i andre ror, det være seg
om bord i Knarr, Snipe eller Wazsp.
Lykke til videre og tusen takk for meg!
Johan Hvide, avtroppende leder i Bergens Seilforening

AV HEIDI HJELLESTAD • Henrik
Wigers Larsen, som selv
både er seiler, seilerpappa,
styremedlem i Bergens Seilforening og aktivt engasjert
i seilsport både på regionalt
og nasjonalt nivå, har lenge
vært opptatt av at tilbud om
opplæring og utdannelse i
større grad bør gjøres lettere
tilgjengelig i distriktene gjennom foreninger og kretser.
Første helgen i februar ble
det arrangert forbundsdommerkurs og regattasjefkurs i
Bergens Seilforenings lokaler
i Kviturspollen, og i mars vil
det bli avholdt ytterligere et
arrangørkurs.
Mars-kurset vil foregå
over to søndager og ledes av
Ove Lind som er sertifisert av
Norges Seilforbund som både
dommer og regattasjef.
– Arrangørkurset er åpent
for alle, og jeg oppfordrer alle
som har tid og anledning og
selv liker å seile regatta til
å melde seg på, sier Henrik

Har du barn, barnebarn eller
vet om noen unge som har
lyst til å lære å seile?

AV HEIDI HJELLESTAD • Bergens
Seilforening inviterer barn i
alderen 7–12 år velkommen
til å lære å seile Optimistjolle. Gjennom sesongen 2019
vil det bli arrangert kurs for
både nybegynnere og viderekommende.
Første kurskveld er onsdag
27. mars kl. 1800 i klubbhuset, hvor det vil bli gitt
en orientering til foreldre
samtidig som seilerne har
sin første teorisamling for
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ARRANGØRKURS: Henrik Wigers Larsen håper flere i Bergens Seilforening lar seg friste til å ta kurs og prøve seg som regattasjef.
Wigers Larsen. Han minner
om at jo flere som stiller
opp og får opplæring, desto
flere får vi å spille på, og jo
enklere blir det å gjennomføre
aktiviteter i sesongen.
Han mener det er viktig at
nykommere ikke må føle at
jobben som regattasjef skal
tas så altfor seriøst, og at tirsdagsregattaer i foreningens
regi typisk må kunne fungere
som læringsarena for absolutt
alle som er med på å arrangere regatta, inklusiv den som
stiller opp som regattasjef. En
liknende oppfordring gir han

til seilerne.
– Husk at det bare er en
tirsdagsseilas og at du ikke er
på fjorden for å kjempe om et
norgesmesterskap, og at det
ikke er verdens undergang om
startlinjen ligger litt skjevt eller at et merke ikke er 100 %
korrekt plassert, sier Henrik.
Han mener det er viktigst
med flest mulig båter på
fjorden og størst mulig
oppslutning på den enkelte
regatta, og at litt romslighet
for regattasjefer og andre
med «L» på ryggen, er et viktig
tiltak for å komme dit.

Klart for nytt optimistjollekurs

LÆR Å SEILE: Bergens Seilforening ønsker alle interesserte
velkommen til optimistjollekurs.
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sesongen. Deretter vil det bli
holdt teorisamlinger onsdag
3. og 10. april, i tillegg til at
det er planlagt veltekurs i
svømmehall.
Første treningsdag på
sjøen vil finne sted lørdag
27. april og fra denne datoen
vil det bli trening på vannet
for begge gruppene onsdager
kl.18–20 og lørdager kl.
12–14.
Bergens Seilforening har ti
optimistjoller for utleie. Disse
båtene vil være forbeholdt
utleie til nybegynnergruppen. Kursavgift er kr. 750 for
sesongen 2019 og leie av båt

koster også kr. 750.
For mer informasjon og
påmelding, se:
www.bergens-seilforening.
no/grupper/junioravdeling/
Ved sesongslutt i 2018
var det registrert 16
optimistjolleseilere i Bergens
Seilforening og det er hyggelig å konstatere at utviklingen,
som til alle tider bokstavelig talt har gått i bølger i
Bergens Seilforening, som i de
fleste andre foreninger, nå er
inne i en positiv trend.
Vi håper på enda flere
unge seilere i løpet av 2019.

