BUNDEFJORDEN
SEILFORENING

OPTIMIST I

Victoria Heiaas tilbake som trener for de viderekomne
Etter et år i militæret er det
en glede for meg å komme
tilbake igjen til Bundefjorden for å stille opp som
trener - denne gangen for
gruppen med viderekomne.

AV VICTORIA HEIAAS • Viderekomne-gruppen har variasjon
innenfor alder, kjønn og nivå.
Det som kommer tydelig frem,
er samholdet innad i gruppen, og interessen for læring
er stor!
I VK-gruppen går vi mer
inn i det tekniske, taktiske
og strategiske som de lærte i
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nybegynner-gruppen. Vi har
stort fokus på regattaforberedelser, det tekniske i båten og
vi prøver å se seiling i en større sammenheng enn tidligere.
Vi prøver oss litt på regelverk og prosedyrer, men som
mye annet innenfor sport:
«Øvelse gjør mester!». God
seiling kommer av erfaring og
læring, og derfor prøver vi å
oppmuntre så mye som mulig
til deltagelse utenfor klubben
også.
Seilerne har stor interesse
for dette, og deltar på OAS-er
og samlinger, som for eksem-

pel pinseleiren, som alltid er
en stor slager.
Jeg er imponert over innsatsen og den gleden jeg ser
hos barna når vi har trening.
Læringen går ikke bare én
vei, jeg lærer en del jeg også.
Det beste med å være seiltrener, er å se progresjonen til
hver enkelt seiler og hvordan
det bidrar til mye bedre trening for hele gruppen. Vi jobber målrettet, men glemmer
ikke å ha det gøy på veien, det
er jo tross alt det viktigste.
Jeg er spent på hvor vinden
fører oss videre!

BRONSE TIL IMPULS I NM EXPRESS 2016!
Morten Aagaard og hans
mannskap som bestod av
Morten Gulliksen, Sven
Augland (1 dag), Peder
Neergaard og Simon Koch
dro i land en etterlengtet
medalje i Express-NM.
AV BJØRN WERNER JOHANSEN
• 52 båter kjempet i svært
vekslende forhold. Fredag var
det tidvis opp mot stiv kuling,
som medførte skader på utstyret for en del. IMPULS var
blant få båter som behersket
spinnakeren på dette føret.
Lørdag ble forholdene utover

dagen tilslutt svært lett vind,
med avkortning på siste regatta. Søndagen var det også
lite vind, men det ble tre race
i fair forhold.

Fra Bundefjorden Seilforening fikk EXPENSER en fin
14. plass, mens EXCEL og SIELA EXPERIENCE kom lenger
ned på listen.

BRONSEVINNERE: Fra venstre Peder Nergaard, Simon Koch, Morten
Aagaard, Morten Gulliksen (Sven Augland var ikke tilstede da bildet
ble tatt).

OPTIMIST II

Vellykket NC-avslutning i Sandefjord
Årets siste norgescup for
optimistseilere gikk av stabelen i Sandefjord 10.–11.
september.

NC: Det var friske forhold under årets siste norgescup.

VIDEREKOMNE: Det er innsats og glede på treningene til Optimist
viderekomnegruppen i Bundefjorden Seilforening.

BJØRN WERNER JOHANSEN

Jolleseilerne satser. Det koster «litt», og
så «lønner» det seg. Resultatene kommer – og da føles det godt. Lysten og
viljen til å fortsette treningen og den
tilhørende reisingen til stevner og samlinger øker, særlig når de opplever positiv støtte rundt gruppen sin. Flere dras
med og de gode resultatene oppnås – år
etter år. Dette har vi fått til i Bundefjorden Seilforening. Vi er stolte av det.
Å få til denne «positive støtten» år
etter år krever at foreninger og lag som
oss har noen ildsjeler i egne rekker. Disse ildsjelene er også en
«gruppe» som på samme måte som utøverne, har behov for positiv støtte rundt seg for å opprettholde trykket og gjerningen som
ildsjeler over tid. Da blir det bra, og barne- og ungdomsidretten
oppnår jevn rekruttering og gode resultater.
Vi har fått til dette i BSF i mange år. Særlig vil jeg fremheve
støtten og samarbeidet mellom storbåt-miljøet og jolle-miljøet.
Vi skal internt i foreningen støtte ildsjelene våre. Det vil vi – og
skal vi! Det er også svært mange utenfor som støtter oss, inkludert Bystyret i Oslo som 22. juni i år godkjente leieavtalen
vår for Myren. De så verdien av det vi gjør som dugnadsbasert
organisasjon.
Men – den positive Myren-beslutningen i sommer kom ikke av
seg selv. Dessverre var det slik at i hele den fem år lange kampen
frem til «JA», opplevde vi ikke å få konstruktiv dra-hjelp fra offentlig forvaltning for rask og god løsning. Vi dro den jobben i
land.
Så er det september – og vi har i BSF akkurat fått nytt brev fra
Plan & Bygningsetaten. I brevet sier de at de iverksetter tvangsflytting av de gamle, midlertidige installasjonene vi har på Myren.
Det er disse installasjonene som satte i gang kampen for fem år
siden. Hvorfor setter Plan & Bygg i gang dette vedtaket akkurat
nå? Ganske sikkert initiert av «noen» som en skikkelig takk for
sist. «Noen» greide ikke å hindre at vi fikk leieavtale for Myren.
Vel, da angriper «noen» på neste mulige sak på BSF, installasjonene på Myren. Hva angripes i neste omgang igjen? Ganske sikkert byggesøknaden for erstatningsbyggene vi vil sette opp for å
erstatte den gamle containeren.
«Noen» klarer ikke å ødelegge støtten vi gir ildsjelene våre. Vi
skal opprettholde satsingen slik at resultater og rekrutteringen
nås. Men – «noen» brenner opp mye eget krutt og mye krutt hos
oss. Helt unødvendig! Er det ikke på tide å samarbeide i stedet og
få til en løsning alle er tjent med – raskt? Vi er klare.
Til «noen»: Ta kontakt for konstruktivt samarbeide i høst.
Til alle: Vi trenger fortsatt støtte til å sikre vår barne- og ungdomsvirksomhet i BSF.
Heldigvis er det mye igjen av seilsesongen – det er godt å
blåse ut på sjøen.
Bjørn Strand Jacobsen, leder Bundefjorden Seilforening

VICTORIA HEIAAS

Vi trenger fortsatt støtte!

AV OLA CHR. SOMMERFELDT •
Fem seilere fra Bundefjorden
stilte til start under friske forhold i Sandefjord.
Seks race over to dager ble
avholdt, den siste dagen i strålende vær.
Etter at Bundefjorden Seilforening har hatt naturlig avgang av toppseilere i klassen,

er det nye seilere som må ta
opp arven. Mange hadde personlig beste-resultater i denne
NC-en, og det er noe som gir
mersmak.
Race 1 ble snudd litt på
hodet ettersom alle seilte en
ekstra loop. Blant de tre som
seilte riktig, var vår egen Einar
Olaf Blydt Aarnæs som dermed seilte seg rett inn til sin
første seier!
I tillegg stilte Jonas August Stjernstrøm, Felix Chr.
Sommerfelt, Jens Kaastad

Ørjavik og Diane NinauveJutulstad i det som ble en super avslutning av NC. Nå lader
vi opp til klubbmesterskap og
NOK lagseiling i KNS.
Sandefjord Seilforening arrangerte et meget bra NC hvor
timing med ferger, sikkerhet
og startprosedyrer gikk smertefritt. At USA stilte med fire
landslagsseilere ga regattaen
noe ekstra, og både norske og
amerikanske seilere møtte ny
motstand på feltet.

