SEILFORENING

Hva med framtiden?

EMIL KJELLESVIK

Det er tid for å vurdere planer framover
og kanskje noen nyttårsforsetter.
Hvordan vil utviklingen av seiling
i Norge utvikle seg? Vil vi få nye seilklasser i OL? Hvem skal få representere
Norge i OL i Tokyo? Blir det mer fokus
på å seile uten selv å eie båt? Hvordan
løfte seilingen ytterligere til å være en
breddeidrett for alle lag av befolkningen?
Det reises mange spørsmål når vi
vurderer strategi og planlegger aktiviteter for neste sesong. Vi gjør våre vurderinger på lik linje med
de fleste seilforeninger. Da blir det også spennende å se hva
Norges Seilforbund tenker framover, og ikke minst hvilke valg
som vil bli gjort på seiltinget i mars. Det er NSF med seiltinget
som meisler ut hvordan neste periode for seil-Norge skal bli.
Jeg håper på økt tydelighet og åpenhet både om hvordan
midler benyttes og hvordan NSF kan bidra til å løfte seiling
som en idrett for flere. Mye må nok gjøres lokalt, men jeg tror
fortsatt seiling kan gjøres mer folkelig med lavere terskel for å
begynne. Her kan også NSF bidra enda mer.
Vi ønsker å utforske konseptet med bagseiling mer, og dette
blir også hovedfokus på første temamøte i 2019. Vi vil da få
vite mer om hva andre foreninger har gjort, og hva som blir
seilsportsligaen i 2019. Vi håper dette gir oss et godt grunnlag
for hvordan vi skal arbeide videre med dette hos oss.
Våre tidligere faste aktiviteter vil nok i hovedsak også føres
videre i 2019, men med noen justeringer i tråd med erfaringer
og gode innspill fra medlemsundersøkelsen vår.
Rekruttering av nye seilere, både unge og eldre, er ikke overraskende fortsatt et prioritert arbeid.
Jeg håper de fleste er godt i gang med planlegging av sin
egen seiling i 2019.
Jeg ser fram til sesongstart og til å se dere alle i gang igjen
med idretten vår. Og til de av dere som seiler og trener gjennom
vinteren: Det er bare å stå på!
Jeg ønsker alle et godt nyttår.
Eivind Bakke, leder i Bundefjorden Seilforening

KJØLBÅT: Bundefjorden Seilforening ønsker alle kjølbåtseilere velkommen til en ny regattasesong.
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Vinterseilere i Bundefjorden
Noen av oss greier ikke å la
være å seile på tross av kun
noen få grader i luften og
mye juleribbe innabords. Det
er blitt en tradisjon for oss
å seile i julen.
AV KRISTIAN ØSTLIE • 27. des
ember var det igjen romjulsseilas. Dette er en uformell
regatta for alle som ønsker å
seile i romjulen.
I år var det lite vind og
starten gikk fra Slemmestad.
Bundefjorden Seilforening
stilte med juleExpressen
«Salacia», som i år fikk tredje

LINN KROGH HANSEN

BUNDEFJORDEN

ROMJULSSEILAS

VINTERSEILERE: Julestemning om bord i romjulsseilasen.
plass. «Salacia» hadde et
mannskap på åtte: Marius
Bakke, Sindre Bakke, Tobias
Bakke, Kristian Østlie, Erik
Skagen, Sindre Sørensen, An-

ders Hansen og Snømannen
Kalle. Romjulsseilasen er en
kald og flott opplevelse som
vi ser frem til hvert år med
skrekkblandet fryd.

MEDLEMSUNDERSØKELSEN
Alle medlemmer i Bundefjorden Seilforening inviteres
hvert år til å gi tilbakemelding om hva som er bra, hva
som kan bli bedre og hvordan vi etterlever våre verdier.
Vi ønsker på denne måten å
få hjelp til å styre foreningen
i tråd med medlemmenes
ønsker. Foreningen er medlemmene.
Vi ser av resultatene at
flertallet av våre kjølbåtseilere vil seile mest mulig, det
vil si starte onsdagsregattaene tidlig på våren og slutte
sent på høsten. Det er godt å
vite for et idrettslag.
Mange medlemmer
trekker fram blant annet det

inkluderende og sosiale samværet på brygga, og blide
seilere som svar på hva som
er bra. Det pekes også på at
våre arrangementer er både
viktige og at de er bra. Det
scores høyt på etterlevelse
av våre verdier, og det er
noe opp fra i fjor. Og det er
idrettsglede og ærlighet, som
vi har definert Bundefjorden
Seilforenings betydning av,
som scorer høyest.
For aktivitetene for barn
og unge scorer infrastrukturen for jolleaktivitetene på
Myren naturlig nok lavere,
mens trenerne roses. Det
ønskes dessuten flere følgebåter, økt rekruttering og

flere aktiviteter om vinteren.
Express-seilerne ønsker
seg mer aktivitet og fokus
på hvordan de kan øke
det sportslige nivået. Ellers ønskes det enda mer
samarbeid mellom jolle- og
kjølbåtseilere.
Vi har også fått en lang
rekke andre gode forslag til
endringer og nye aktiviteter som vurderes opp mot
planene for 2019.
Vårt frivillig arbeid får
mye skryt, og det gis mange
støtteerklæringer for vår
kamp for å opprettholde
jolleaktivitetene for barn og
unge.

KJØLBÅT-ARRANGEMENTER I 2019

Fine kappseilingsmuligheter i vente
Vi i Bundefjorden Seilforening har en midtukeregatta
vi er stolte av, og som engasjerer mange seilere hver
eneste onsdag i sesongen.

AV EMIL KJELLESVIK • Vi har de
siste årene byttet mellom å
seile pølsebane på den fine
banen vår, der vi har mulighet
til å velge mellom toppmerker
til enhver vindretning, og
langbaner på faste merker
rundt øyene.
Vi har fått gode tilbakemeldinger fra seilerne på
arrangementene, og fortsetter
i 2019 med å arrangere
regattaer som gir utfordring
og seilglede for så mange
som mulig både av våre egne
medlemmer og seilere fra
andre foreninger.
Vi jobber hele tiden for å
gjøre våre seilaser og arrangementer bedre, og vi forsøker
etter beste evne å følge med i
tiden når det gjelder utviklinger i det sportslige og rammer

rundt arrangementer.
Vi har erfart at mange
ønsker å starte sesongen
tidlig og avslutte sent, og vi
har derfor i år, som i 2018,
planlagt å arrangere 20
onsdagsseilaser.
Vårsesongen vil starte
24. april og vare til 26. juni,
og høstsesongen vil være 7.
august til 9. oktober.
I tillegg til midtukeregattaene arrangerer vi hvert
år Bundefjorden Rundt og
Opplagsregattaen for både
entype og NOR Rating.
I år vil Bundefjorden
Rundt arrangeres helgen
18.–19. mai med langbane på
lørdagen og pølsebaneseilaser
på søndagen. Alle entypeklasser vil være invitert og det
vil bli arrangerte egne starter
for både shorthanded- og
entype-klasser med flere enn
fem deltakende båter.
Opplagsregattaen arrangeres i år 12. oktober, og vi vil
som vanlig avslutte sesongen

med langbane på faste merker
rundt øyene.
Vi i Bundefjorden Seilforening ønsker å komme
i kontakt med seilere som
fortsatt ikke har tatt steget
inn i kappseilingsverdenen. Vi
tilbyr egne starter og baner
for tur-klasse på alle våre
arrangementer.
I praksis betyr dette at
alle kan være med, og at det
ikke kreves noe målebrev eller
kjennskap til kappseilingsreglene. Alle møter med det
utgangspunktet og ambisjonsnivået de har, og får forhåpentligvis en fin dag på fjorden. Vi
har mye kunnskap og vilje til
å dele den i foreningen. Så
ta gjerne kontakt dersom du
ønsker innføring i kappseiling
eller å være med en båt som
mannskap for å lære.
Vi gleder oss til å se
gamle og nye seilere i den
kommende sesongen. Ikke nøl
med å ta kontakt dersom du
har noe på hjertet.
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