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SEILFORENING

Vårt årsmøte er gjennomført med valg
av flere nye styremedlemmer. Jeg vil
gjerne takke de som gikk ut av styret for
en flott innsats og en fin tid sammen! Vi
ser frem til å samarbeide med det nye
styret i de neste to årene. Aktivitetene
våre er i full gang både på Sarbuvollen
og i Bruksveien. Isen gikk tidlig i år så
det blir en lang og fin sesong.
Jeg har en oppfordring til våre trenere når det gjelder bruk og behandling
av trenerbåtene: Som dere vet har vi
nye og fine trenerbåter. Jeg ber dere ta meget godt vare på disse
og alt utstyr. Det er viktig å fortøye skikkelig og rydde i båten etter seg. Det burde jo være unødvendig å be om dette, men vi vil
gjerne gå en ny sesong i møte med alt på stell!
Vi får mange nye medlemmer etter påske, og jeg henstiller til
dere alle om å være inkluderende og ta imot våre nye medlemmer
med åpne armer.
Årets seilting er gjennomført og vi har fått et nytt spennende
styre i Norges Seilforbund. Vi ønsker dem lykke til i arbeidet.
Og så ønsker jeg dere alle en flott seilsesong!
Christian Gundersen, leder i Bærum Seilforening

STYRET I BÆRUM SEILFORENING 2015
Leder
Christian G. Gundersen – gjenvalgt for 2 år
Styremedlemmer med ansvarsområde:
Regatta
Caterina Torbjørnsdal – valgt for 2 år
Sportslig/rekruttering
Erik Poppe – valgt for 2 år
Bygge/eiendom/drift
Birgitta Nilsson – valgt for 2 år
Ungdomsrepresentant
Tallak Utne – gjenvalgt for 1 år
Varamedlemmer:
Bjørn Havsgård – gjenvalgt for 1 år
Erik Lia – gjenvalgt for 1 år

BJØRN VADHOLM

Lang og fin sesong foran oss

MER ACTION: Det er ikke uten grunn at det er blitt så populært å seile shorthanded.

DOUBLEHANDED SERIESEILAS

Shorthanded-seiling er gøy!
Som arrangør av regatta er
det hyggelig å få positive
tilbakemeldinger.

AV ARNE SØRLIE • Og positive
tilbakemeldinger er det mange
av når båtene kommer i mål
etter å ha seilt Bærum Seilforenings doublehanded-regatta.
Hvorfor er det så moro å
seile shorthanded?
Det får hver enkelt seiler
svare på, men noe ligger nok i
at det blir mer action og flere
oppgaver til hver når det ikke
er fullt mannskap om bord.
Man lærer båten å kjenne på
en ny måte, og man får kunn-

skap man også drar nytte
av på ferietur. Ønsket om å
skjerpe seg på seiltrimming
neste gang er der for de fleste
av oss. Mestringsfølelsen er
desto større når man får båten
til å gå bra.
Bærum Seilforening startet
med én doublehanded-seilas
høsten 2007, og har siden hatt
en økning både i antall båter
og antall seilaser. I 2014 var
det en serie med fire seilaser,
og i år vil vi arrangere fem
seilaser.
Den første er allerede mandag 11. mai, og dette blir fin
trening og sjekk av båten for

dem som skal seile Helly Hansen Skagen Race. Mer informasjon finnes på foreningens
nettsider. Alle kjølbåter er velkommen til å være med.
En annen positiv side ved
regattaen er at den gir poeng
til SEILmagasinet Shorthanded-ranking. Det er bra for
dem som streber i toppen og
litt moro for dem som kommer
lenger ned på resultatlisten.
Bærum Seilforening arrangerer også serieseilas på onsdager. Serieseilasen består av
i alt 13 seilaser, og den første
er 20. mai.

Sommerleir 2015 – sol, bading, fart og spenning
Bærum Seilforening tilbyr
sommerleir til barn og ungdom som har lyst til å lære
å seile, og som har lyst på
en uke med sol, bading, fart
og spenning på vannet.

FOR ALLE: Bærum Seilforenings sommerleir er åpen både for nybegynnere og erfarne seilere, og man kan seile
Optimist, RS Feva eller Brett.

AV HELENE KRISTOFFERSEN •
Sommerleiren arrangeres i
ukene 26, 27, 32 eller 33, og
du kan velge mellom kursvariantene Optimistjolle, RS Feva
eller brett.
Leirukene er et flott tilbud
for dem som ønsker å aktivisere sine barn og unge i et
godt miljø i starten og slutten
av sommerferien. Våre erfarne
trenere og ungdomsseilere er
instruktører for barna i en uke

full av aktiviteter ved og på
sjøen.
I 2014 fikk 180 barn oppleve sjø- og seilglede ved å delta
på kursene og leirene våre.
Det kreves ingen forkunnskaper om seiling, og deltagerne benytter klubbens joller
og brett.
Sommerleirene er et tilbud
både til barn og ungdom som
har seilt tidligere og til dem
som ønsker å prøve dette for
første gang. Velkommen!
Påmelding finner du på vår
hjemmeside bseil.no.
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