Nytt samlingssted i nøstet
Årets sesong har bydd på mange gode
sportslige aktiviteter og turopplevelser
i foreningen vår. I tillegg har vi i løpet
av våren, sommeren og høsten lagt ned
mye arbeid i forbindelse med havneanlegget i Kviturspollen.
Det er ikke til å komme forbi at vi,
i tillegg til å være en idrettsklubb som
skal stå for gode sportslige tilbud til
ulike grupper i ulike aldre, også er en
betydelig aktør på eiendomssiden og
leverandør av servicetilbud til alle som
benytter seg av den gode båthavnen vår. Vi har alle her et stort
ansvar for å foredle verdiene som har vært opparbeidet gjennom
generasjoner på en best mulig måte.
På sensommeren i år inngikk vi avtale med vår nærmeste nabo
om kjøp av et nøst som ligger i direkte tilknytning til vårt eget
anlegg, og vi er allerede i sving med å planlegge oppgraderinger
som skal til for å gjøre nøstet til et egnet samlingssted for den
yngre garde.
Vi har en flott gjeng som gjennom sesongen seiler jolle, brett
og Waszp, og til tross for at vi har et flunkende nytt klubbhus,
observerer vi stadig at ungdommene henger på kaien før og etter
trening, fremfor å gå inn.
Gjennom dialog med våre ulike klasseklubber har vi registrert
at det spesielt blant de yngre er et ønske om et mer uformelt
og lett tilgjengelig lokale, og vårt nye nøst skal brukes nettopp
for å dekke dette behovet. Og hvem vet – et av forslagene som
har kommet opp – er å innrede første etasje som treningsrom
med ribbevegger og noen enkle apparater – så kanskje det kan
tiltrekke seg medlemmer av den litt eldre garde også?
Uansett håper vi at satsningen vil være et tiltak som har en
positiv effekt både for dagens medlemmer og også i rekrutteringsøyemed, ved at vi utvider vårt tilbud med et samlingssted i
tillegg til det flotte klubbhuset.
Utfordringene med å tiltrekke oss nye medlemmer er noe vi
deler med mange andre seilforeninger i Norge, og det er ikke godt
å si hva som skal til for å endre på dette, men ethvert tiltak som
kan gjennomføres innen akseptable kostnadsrammer, bør prøves.
Slik vi ser det, er det heller ikke nok med et enkelt tiltak, men
det er nødvendig med en kombinasjon av flere ulike satsninger.
Rekruttering i et større perspektiv dreier seg ikke kun om å
skaffe flere unge seilere, men om å skape entusiasme og engasjement og å få folk i alle aldre til å ta del i seilsportens og sjølivets
gleder. Det handler kort og godt om å skape grunnlag for økt
aktivitet.
Kanskje kan samarbeid med kommersielle aktører være et virkemiddel som i større grad bør tas i bruk. Aktivitet avler aktivitet,
og en god dialog med selskap som tilbyr seilkurs, charterturer,
båtutleie og andre tjenester i nærområdet, tror vi kan være med
på å gi uttelling for alle parter. Vi ønsker alle våre medlemmer og
støttespillere en fin vinter!
Johan Hvide, leder i Bergens Seilforening

Nils-Henrik Lind «årets seiler»
I forbindelse med Bergens
Seilforenings klubbmesterskap 2017 ble en av de
gjeveste vandrepokalene i
foreningen, «Årets Seiler»,
delt ut. Denne gang gikk
prisen til Nils-Henrik Lind.
AV TRINE-LISE HOLE ISAGER •
Nils-Henrik har seilt flott både
lokalt, nasjonalt og internasjonalt i BICT293 gjennom
hele 2017.
I tillegg til brettseilingen
har han lagt ned en imponerende innsats og levert gode
resultater også i andre båtklasser i løpet av sesongen,
både i Optimist-jolle, Waszp,
RS Feva og storbåt.
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BRETT: Nils-Henrik Lind seiler
først og fremst BIC Techno 293.

POKAL: Nils-Henrik Lind med
pokalen for «Årets seiler».

Han var én av ti norske seilere som deltok i VM for BICT
293 i Salou i Spania i oktober,
hvor han hevdet seg bra under
svært varierende forhold.
BICT 293 er rekrutteringsklasse til OL-klassen RS:X og

byr på seiling på et svært høyt
nivå.
Akkurat da «Årets seiler»
ble delt ut, var Nils-Henrik på
Waszp Cup på Bygdin, så vinneren måtte få den overrakt
på etterskudd. Vi gratulerer!

VM I BIC TECHNO 293 I SPANIA

Bergens Seilforening godt representert
Bergens Seilforening hadde
tre deltagere med på det
norske laget under VM i
BIC Techno 293 i Spania i
oktober.
AV HENRIK WIGERS LARSEN •
VM-uken bød på svært varierende forhold som gjorde det
utfordrende for seilerne å ta
de smarte valgene ofte nok.
Vinden varierte fra 6–7 m/
sek til nesten vindstille. Den
store utfordringen bestod i at
disse forholdene ikke varierte
fra seilas til seilas, men i én og
samme seilas. Det kunne planes på den ene halvdelen av
banen, mens andre seilere lå
igjen i vindstille på den andre
halvdelen. Resultatene til de
norske deltagerne gikk litt opp
og ned i løpet av uken.
I U17 jenter endte Helle
Oppedal (Stavanger Seilforening) opp med en meget god
7. plass totalt. Med en 2. og
3. plass i enkeltseilaser viser
hun at hun kan kjempe helt i
toppen. Sofia Maaø (KNS) og
Mathilde Elise Lind (BS) seilte
også i denne klassen. De fikk
det litt tøffere, men også de
har det i seg. Sofia hadde en 9.
plass som beste enkeltresultat,
mens Mathilde Elise avsluttet

mesterskapet med flere plasseringer på øvre halvdel av listen.
I U17 gutter hadde Norge
to deltagere: Christian Linnerud (KNS) og Arvid Elias Guddal
Einan (BS). Begge fikk det som
ventet tøft i feltet med 130
deltagere. Etter to dager med
kvalifiseringsrace klarte imidlertid Christian å lure seg med
i «Gold Fleet» som nest siste
mann. Det er sterkt av en av de
yngste i feltet. Arvid seilte i Silver Fleet og fikk her flere gode
plasseringer med en 16. plass
som beste. Det blir spennende
å se hvilke skritt disse to klarer
å ta til neste år i samme klasse.
I U15 jenter hadde Norge
også med to seilere. Oda
Sverre og Mina Mobekk (begge KNS) bet skikkelig fra seg.
Høydepunktene var 1. plassen
til Oda i race 6 og 7. plassen
til Mina i race 7. Med litt mer
stabil seiling blir det veldig
spennende å følge jentene
neste sesong, også da i U15.
U15 gutter hadde tre deltagere fra Norge: Nils-Henrik
Lind (BS), Even Midtgaard
(Åsane Seilforening) og August
Landmark (KNS). Even og August kvalifiserte seg for «Silver
Fleet» etter en litt tung kvalifisering. Men i «Silver Fleet» slo

de virkelig til. August satt en
spiker i race 3 og endte opp
på en meget god 4. plass totalt
i «Silver Fleet». Even bet også
godt fra seg med en 7. plass i
race 3 som beste plassering.
Begge to var med i mesterskap
for første gang, og de fikk mye
god erfaring som blir nyttig
neste år.
Nils-Henrik Lind åpnet
mesterskapet veldig bra, men
fikk det litt tungt utover i uken.
Én OCS og én PRP (Post-RacePenalty) og bare én strykning
gjorde at det ble litt mye poeng å ta med seg. Men han
viser at han kan bite fra seg
i «Gold Fleet» med flere topp
10-plasseringer. Også NilsHenrik skal seile U15 til neste
år. Med litt mer stabil seiling
kan dette bli veldig spennende.
Viktigst av alt i disse mesterskapene er å knytte nye
vennskapsbånd på tvers av landegrensene og ha det gøy. På
disse punktene scoret det norske laget høyt og ble lagt merke
til. Siden de fleste av disse seilerne har «rett» alder til neste år
også, ser vi allerede frem til EM
2018 i Liepaja, Latvia.
BIC TECHNO 293: Årets verdensmesterskap gikk i Salou, Spania.
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