BODØ

SEILFORENING

Bodø Seilforening (BSF) har inngått et
samarbeid med Norsk Maritimt Forlag AS. Det gir også oss mulighet til å
disponere denne siden i SEILmagasinet.
Gjennom det kan vi forbedre informasjonen til våre medlemmer, og ikke
minst inspirere nye og gamle, store og
små til å bli med oss å seile.
Siden vi er nye i SEILmagasinet, kan vi nytte anledningen til å
si litt om oss selv. Bodø Seilforening ble stiftet i 1977 og vi har i
dag over 200 medlemmer. Vi driver aktivt med regatta i egen regi.
Av de større arrangementene er vi best kjent for Vestfjordseilasen
og Nordland Offshore Race (se egen artikkel).
Våre seilere er aktive turseilere, og det er ikke rart når man
har Lofoten, Vesterålen, Steigen/Hamarøy og Helgeland som våre
«nærområder».
Vi har også begynt å få opp en gruppe med gode jolleseilere
(Optimist og RS Feva). Og under siste NM i Optimist hadde vi
med, for første gang, en deltager fra oss.
Foruten god aktivitet i Bodø-regionen, har BSF en egen avdeling i Lofoten, en meget aktiv gjeng seilere.
Aktiviteten i BSF er for tiden god. I den senere tiden har vi
slitt en del med tilveksten, men det har vi i hovedsak tilskrevet
mangel på båtplasser. Heldigvis har Bodø kommune sett at det
er viktig å kunne tilby båtplasser for å kunne rekruttere folk til
byen. Dette har medført at vi i juni kan ta i bruk inntil 300 nye
båtplasser sentralt i Bodø. Med nye båtplasser, håper vi å øke
rekrutteringen til BSF.
Tidligere har vi for de voksne satset mest på rekruttering direkte til regatta, men i år prøver vi å satse mer også på turseiling.
Vi tror at flere turseilere også betyr at flere stiller på regatta for
å få bedre trening i sikker seiling. Og erfaringsvis hos oss er at
regattaseilerne også er de som seiler mest på tur.
Hos oss er gjestfriheten stor, og vi deler gjerne brygge eller
bøye med flere seilere!
Oddgeir Strømsnes, leder i Bodø Seilforening

BENT AANONSEN

Seiling i midnattssolas rike

SEILKURS: Anette Rasmussen, Kari Vold Jensen, Marit Ekkernes og Una Sjørbotten deltok på seilkurs i 2013.

Kjører i gang det ellevte seilkurset
Sesongen nærmer seg og
dermed også påmelding til
det tradisjonelle og seilkurset for begynnere i regi av
Bodø Seilforening. Dato er
helgen 9.-11. mai.

AV FRITZ LEO BREIVIK • Og
læremester er som vanlig vår
egen Bernt Aanonsen.
– Vi starter fredag ettermiddag med en teoretisk del og
følger opp lørdag og søndag
med aktiv seiling i forskjellige
båter under instruksjon fra erfarne seilere i foreningen. Jeg
kan love at alle deltagerne vil
få prøvd seg på alle oppgaver
om bord i båten; stå til rors, ha
ansvar for storseil og forseil og
mye mer. Hovedoppgaven er å
lære dem hvordan få en seilbåt
til å gå fremover. Men vi lærer
dem ikke navigasjon eller båthåndtering som det å gå fra og
til kai, forteller Aanonsen.
– Hvem er den typiske deltager?

– Vi har ingen typiske deltagere. Men de fleste er vant
til å være på sjøen og mange
deltar fordi de kan tenke seg å
kjøpe seilbåt.
– Hva er din motivasjon for
å bruke så mye tid under egne
sesongforberedelser til?
– For foreningen er dette
det beste rekrutteringstiltaket.
Vi blir flere medlemmer, flere
båter på sjøen, vi skaffer oss
nye mannskaper og sist, men
ikke minst deler vi seilgleden.
Dessuten – og det skal vi ikke
legge skjul på – tiltaket gir
foreningen en pen ekstrainntekt. For medlemmer koster
kurset 1100 kroner, mens del-

tagere utenfra må betale 1500.
– Personlige gleder?
– Helt ærlig så gjør det meg
godt å få lov til å lære bort
noe jeg selv er så glad i å drive
på med. Og det gir en egen tilfredsstillelse at folk lære seiling og se at de får det til. Selv
har jeg også skaffet meg gode
mannskaper til egen båt, sier
Bernt Aanonsen, som legger
til at årets frist er at så lenge
det er plass, kommer folk med.
– Men som regel blir kurset
fulltegnet i løpet av et par uker
før kursstart. Kurset lyses ut på
BSFs hjemmeside www.bodoseilforening.no, så det er bare å
følge med, minner han om.

DETTE SKJER I BODØ SEILFORENING
18.03
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Temakveld om regler
Tirsdagstreff
Temakveld jollegruppen
Temakveld
1. tirsdagsregatta

Molostua 2. etg.
Kaptein Larsen
Molostua 2. etg.
Molostua 2.etg.

– I år skal NOR vokse
Niende utgave av Nordland
Offshore Race (NOR 14) går
de to siste dagene i mai. –
Det siger inn påmeldinger,
målet er 30 båter og ny
deltakerrekord, melder
regattasjef Remi Rasmussen
i Bodø Seilforening (BSF).

AV FRITZ LEO BREIVIK • Tidspunktet er optimalt på flere
måter. Tromsøseilerne har fått
måket frem båtene sine, midnattssola er kommet i posisjon
over Værøy og med helligdag
foran og bak, blir det mulig
for våre gjester å delta uten å

stjele feriedager fra resten av
familien.
– Tidenes NOR-weekend!
lover Remi Rasmussen. Byens hjerte, området ved Thonhotellet (regattahotell) skal
prydes av 30 mastetopper
ragende i luften, regattaflagg
og sponsorvimpler vaiende fra
alle flaggstenger på kaipromenaden og båtdekk preget av
nervøse, sommerkledde seilere
i lystig prat. Folk skal kjenne
saltsmaken av NOR14.
Med kun to mann i båten kan den 115 nautiske mil
(luftlinje) lange turen Bodø–

Værøy–Fleinvær–Bodø bli en
tøff påkjenning. I løpet av
åtte år med NOR har seilerne
fått smake på alle forhold, fra
vindstille til sterk kuling og
høy sjø.
– Jeg husker godt da vi
krysset ut moloåpningen i
sterk kuling fra sørvest med
vannrett regnvær piskende i
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ansiktet. Men jeg husker også
de mange fløteseilasene over
fjorden med midnattssola i
hekken på hjemvei fra Værøy,
minnes Rasmussen som har
bak seg en seier i sin NORklasse.
Det stilles krav til at deltagende båter må være godt
utrustet.

MIDNATTSOL: Kunstner og deltager i NOR 2014, Lars Erik Karlsen,
har lagd logo til regattaen (t.v.),
som foregår under midnattsola.
– Sånn må det være, skal
NOR leve opp til ryktet om å
være Nord-Norges tøffeste
regattautfordring, sier regattasjef Remi Rasmussen, som
lover å samle interesserte til
kurs i løpet av vinteren om
sikkerhet om bord. Også årets
NOR14 vil bli tracket live på
internett, slik at familie og
venner kan følge båtene i sann
tid på nett. Følg med på seilmagasinet.no under NOR 2014
for mer informasjon.

