BODØ

Selv om Sjyvotten i romjulen setter endelig punktum for årets regattasesong,
går vi uvegerlig inn i en ny årstid hva
seiling angår. Jollegruppen pakker ned,
mens noen av oss tviholder på å seile på
tur et par uker til.
Ser vi oss tilbake, er de naturlige
spørsmålene: Hva var bra, hva var ikke
bra, hva vil vi beholde, og hva vil vi endre på foran neste sesong?
Å måle hva som var bra, eller en
suksess, er ikke enkelt. Er for eksempel
deltagerantallet en god indikator? Mange mener det, både folk på
og utenfor deltakerlisten.
I vår forening seiler short- og singelhandedregattaer som NOR
2015 og SWAI Bodø Singlehanded opp i kategorien suksess med
stor oppslutning. Dette er viktige arrangementer for klubben, de
tenner mange av våre skippere og de følger en trend landet rundt.
Tirsdagsserien i Bodø har også bra oppslutning. Den gir kontinuitet, bidrar til rekruttering og serien holder foreningen sammen
– foreningens kjøl, for å uttrykke det maritimt.
Mindre seilaser som Nattseilasen og Sjyvotten er populære
seilaser for dem som deltar, deltagelse avhengig av dagsværet.
Klubbmesterskapet har de senere årene enten ikke vært avholdt, eller hatt lav oppslutning. I år har Remi Rasmussen og
Harry Nilsen tatt tak for å få det gjennomført. For de ivrigste
regattaseilerne er dette et viktig arrangement. Men hvordan øke
deltagelsen? Tenke helt nytt når det gjelder mannskap eller tidspunkt på året eller noe annet? Har noen innspill?
Hovde Vestfjordseilasen er i en helt annen kategori. Her seiler
en del båter vi ellers ikke ser i regattasammenheng. Dette er en
regatta med familier og gjester på ripa. De siste par-tre årene viser imidlertid nedgang i deltagelsen. Kanskje ikke mest i regattaklassen, men i turklassen og i klassen for tradisjonsbåter. Hva som
er årsaken til nedgangen, er ikke analysert. Men teorier om kald
forsommer, manglende markedsføring, maksimaltid og «trend i
tiden» har vært nevnt. Uansett er regattaen en stor opplevelse for
de fleste, og viktig for seilsporten i Nord-Norge. Også her vil gode
innspill til forbedringer bli mottatt med takk.
Før denne sesongen ble det også klart at vi i år ikke skulle
ha Væran Rundt som en regatta. Og underveis har styret også
bestemt at Landegodeseilasen ikke ville bli gjennomført. Interessen for disse regattaene har vært svært dalende, og kanskje er
årsaken at andre arrangement er blitt mer populære. Det tror jeg
vi bare må ta inn over oss at sånn vil det være. Vi kan ikke bare
legge til, uten også å ta noe bort.
«Hva var bra, hva var ikke bra, hva vil vi beholde, og hva vil
vi endre», oppfordrer jeg alle om å diskutere gjennom vinteren.
Målet må være at det vi gjør neste år skal gi ny og enda mer
seilglede!
Oddgeir Strømsnes, leder i Bodø Seilforening

SEMINAR FOR FOLKEHØGSKOLEELEVER

Seiler inn mat til årsfesten
Et av høydepunktene i
skoleåret for elevene ved
Lofoten Folkehøgskole i Kabelvåg er høstens seilseminar.
Tilbake får skipperne servert
mat av skolens kokker til
årsfesten i BSF Lofoten.
AV PEDER PEDERSEN • Det er
Lofoten-filialen av Bodø Seilforening, BSF, som for det
femte året på rad gjør denne
litt originale, men svært så
hyggelige vrien. Lofot-seilerne
setter i løpet av tidlig høst 5–6
båter med tilhørende skippere
på havet og inviterer skolens
elever til seilseminar. Tiltaket
er svært populært, og hvert
år melder et trettitalls elever
seg på, elever fra hele landet
samt også Danmark og Sverige, pluss noen fra resten av
verden. Seminaret er todelt.
Første økt holdes innendørs
og handler om kystfrilufts-

liv og seiltrim, mens elevene
i den andre økten får prøve
seilteoriene i praksis ute på
havet – i år om bord i FLUGT II
(Arild Holdø), HAVSTRYGEREN
(Bjørnar Larsen), WENI (Nils
Iversen), EL DORADO (Roar
Bårdsen) og FRØYA (Peder Pedersen), alle velkjente navn fra
regattabanen i Nordland.
Seilseminaret passer godt
inn i skolens profil, selv om
seiling med moderne kjølbåter
ikke står på den ordinære skoleplanen. Det gjør imidlertid
seiling med Nordlandsbåt – Lofoten Folkehøgskole markedsfører seg da også med friluftsliv og kystkultur under mottoet
Grønnere, Tøffere og Varmere.
Aerodynamikk og seiltrim
kan først virke både merkelig
og vanskelig, men med forklaringer, demonstrasjoner og
illustrasjoner, henger de fleste
med på de viktigste prinsippene.
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Regattasesongen – retrospektivt
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PÅ HAVET: Litt krøll med storseiltrimmen om bord i POLANA II under
fjorårets seilseminar.
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SEMINAR: Om bord i FRØYA
med skipper Peder Pedersen,
fra venstre; Ingvild Askim
Adde, Sofie Pedersen, Eirin
Krog og Astrid Bro Kolstø (fra
seilseminaret 2014).
Tydelig og avklart for noen, litt
mer diffust og komplekst for
andre, men etter noen slag på
havet og presentasjon av båtens lus, henger alle med. Moro
med fart, men samarbeidet om
bord får mest fokus, og smilene
bredere og bredere når timingen og samarbeidet fungerer.
Med film og bildespill
presenterer vi de fantastiske
mulighetene kysten her nord
har å by på, opplevelser rike
på historie, kultur og natur.
Hvordan seiling kan kombineres med toppturer, skikjøring og naturfotografering,
og ikke minst alle de trivelige
og gjestfrie menneskene som
gjerne tar seg tid til en prat.
Nettopp møtet med de
gamle som har en historie å
fortelle, beriker seilasen mellom
øyer og sagnomsuste fiskevær.
Et viktig poeng er også hvor lett
tilgjengelig mat av første klasse
kan fiskes og plukkes langs hele
leia og siden nytes i en stille uthavn lengst ute i havet.
Det er alltid et storfornøyd
mannskap som går i land, ofte
litt forsinket til lørdagsgrøten.
Og det er alltid flere elever
som er sikker på at de vil mer
ut for å seile, kanskje også
kjøpe en egen skute en gang.
Seilseminaret er også en
fin dag for oss skippere. Det er
alltid en fin følelse å ha med
seg et mannskap som er så
entusiastisk – langt over gjennomsnittet. Noen ganger må
vi tenke litt ekstra gjennom
før vi forklarer og viser det ferske mannskapet hvordan ulike
situasjoner løses.
Dette får vi dobbelt betalt
for – først veldig hyggelig
kontakt med ungdommene,
dernest mat av førsteklasse
fra kokkene ved Lofoten Folkehøgskole til BSF Lofotens
årsfest. Og da smiler skipperne
godt en gang til.
Hjemmesiden til Lofoten
Folkehøgskole:
lofotenfolkehogskole.no.
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