SEILFORENING

«Vi er i vinden»
«Vi er i vinden» har vært vårt motto de
siste to årene – og med rette!
Vi har et høyt ambisjonsnivå og aktivitetene og regattaene har vært mange.
Vi besitter nå gode ressurser med aktiv
ansatt trener Ismael Gallego, som er en
drivkraft for barn- og ungdomsmiljøet,
med joller og brett.
Vi har også en voksende aktiv Bicgruppe blant foreldrene. De ønsker å benytte tiden selv til seiling og moro, mens
barna deltar i trening eller regattaer.
Vårt tradisjonsrike knarrmiljø har alltid vært stort og godt, og
spesielt denne sesongen med oppgradering til aluminiummaster
og avvikling av et meget vellykket IKC. Nå planlegges NM i 2015!
Storbåt-gruppen Tur&Hav har gjort gode grep gjennom turseilasene «Fjord & Fjell I og II», samt Korsfjord-trimmen (i samarbeid med Os Seilforening) og ikke minst Henry Lloyd Bergen
Singlehanded.
Sesongen går mot slutten og terminlisten slankes for hver
helg, men 20. september ble vårt tradisjonsrike klubbmesterskap
avholdt som en markering av sesongslutt. Kvelden ble avsluttet
med seilerfest i «Dokken», vårt nye klubbhus.
Selv om sesongen går mot slutten, forblir aktivitetsnivået
høyt. Nå jobbes det med vinterens terminliste – en betydelig
kursaktivitet innen seilrelaterte og maritime kurs.
Et prioritert mål er å engasjere våre kvinnelige ledsagere og
mannskaper til større sikkerhetsforståelse og trygghet til sjøs,
manøvrering og seilkunnskaper, for å nevne noe. Målet er å få
flere kvinner med i båtene, både i regatta og på tur. Teorikurs
innen spleising, riggsjekk, meteorologi, vind og strøm står også på
planen. «Dokken» er velegnet til dette formålet, og vi kan avvikle
flere kurs samtidig. Erfaringene fra denne første sesongen har
vært til vår fulle tilfredshet.
Sommeren 2014 har vært fantastisk, og jeg har hatt anledning å seile langs vår nydelige kyst fra Florø til Østfold. Nord for
Bergen er man nesten alene og har et mangfold av havner for seg
selv. Øst for Ny Hellesund øker trafikken betydelig, og vi møter
mange seilere, men dessverre er de anonyme! Tanker jeg har gjort
meg og som jeg etterlyser, er en «app» over seilbåter registrert i
NSF. Jeg etterlyser en enkel måte å finne informasjon om hjemmehavn, eier, båttype og gjerne kallesignal.
Likeledes savner jeg foreningsvimpler som kan gi oss en viss
idé om hvem vi møter og passerer. I Bergens Seilforening har
vi anmodet våre medlemmer å benytte foreningsvimpel, nettopp
med dette som formål, og det er gledelig å se at stadig flere nå
følger denne oppfordringen.
Seilerhilsen Harald Thomsen, styreleder i Bergens Seilforening
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HENRI LLOYD BERGEN SINGLEHANDED 2014

Preget av vindstille

I likhet med fjorårets seilas,
ble årets Henri Lloyd Bergen
Singlehanded i begynnelsen
av september preget av
meget lite vind i store deler
av løpet.

AV JAN HJELLESTAD • Heldigvis
var det fin medstrøm hele veien ut mot havet ved Marstein
Fyr. Farten over grunnen lå
derfor rundt en knop, selv om
vindmåleren ikke viste tegn til
rotasjon i lange perioder.
Statistiske data forteller
at september måned har høy
sannsynlighet for vind fra laber

bris og oppover i Bergen-området. Vi satser derfor på at dette
slår til i 2015 når neste Bergen
Singlehanded skal arrangeres.
63 påmeldte og 59 båter
som møtte til start, gjør dette
til den største regattaen i
Bergen-området i år. Etter
fem år har regattaen etablert
seg som en suksess og en av
de mest populære i vår region.
Nytt av året var Singelhanded
café fredagskvelden med godt
besøk. Regattadagen ble startet med gratis, felles frokost
for alle deltagerne i klubbhuset og avsluttet med seilerfest

MOT NORMALT: Nok en gang ble
Henri Lloyd Bergen Singlehanded
preget av lite vind.
og premieutdeling med høy
stemning om kvelden. Vi tror
det er kombinasjonen sosial
profil og annerledesfaktoren
med singlehanded-seiling som
har gjort seilasen attraktiv.
Vi skal benytte vinteren
til å tenke ut ytterlige forbedringer for å holde interessen
oppe, nå når nyhetens interesse etter hvert avtar.
Over all-vinner ble Gordon
Wright fra Askøy Seilforening
i SHIRAZ. Han fikk også første napp i «Wollert A. Hvides
Minnepremie», som ble satt
opp av Anders Hvide i år.

SEILING I VEST I VEKST
Sesongen er snart slutt og
det er tid for å se på erfaringer og trekke lærdom.
AV SPORTSSJEF OVE LIND •
Vårt nye klubbhus har vært
en hyggelig ramme om arrangementer både i juniorog seniormiljøet. Vår nye
trener, Ismael Gallego, har
hatt et høyt aktivitetsnivå og
rekrutteringen sår nye frø.
Ismael er en drivkraft og
ønsker også å trekke til seg
nye voksne seilere i miljøet.
Han ser at for å få de unge
med på lasset, må foreldre fatte interesse for seiling. Det gir
stabilitet og et varig forhold til
seilsporten og for barna.
Utfordringen er å finne
de beste metodene og tilbudene. Her er ideene mange,
men materiellet som trengs
(båter), kan bli et problem. Vi
har planer som vi håper kan
realiseres i 2015.

Brettseiling er en viktig
faktor i rekrutteringen til
seilsport. Den appellerer til
mange unge og voksne, og
det er enklere for foreningen
å tilby utstyr til nybegynnere.
Bergens Seilforening har
et generasjonsskifte. Vi har et
tomrom i 14–17 års-klassene
og for så vidt også for gruppen etter endt skolealder.
Dette er ikke nytt og skjer
med jevne mellomrom. Nå
skal vi fokusere på de unge vi
har bygd i bredden og ta vare
på dem frem til neste båtklasse, som blir Laser. Foreningen vil vurdere innkjøp av
Laser til neste år og blåse liv i
gamle henslengte båter som
eierne har forlatt. Disse bør
kunne brukes til moro og avveksling for de unge som kan
få teste seiling i større joller.
Vi leser med interesse rapporter fra Moss Seilforening
om Laser-EM og erfaringer

fra stor-NM i Stavanger Seilforening. Vår forening har
mange gode ressurser som
vi ønsker å beholde lenge og
ikke minst vil vi bringe inn
nye energiske medhjelpere.
Dette legger føringer for hva
slags arrangementer vi vil
satse på. Store mesterskap
som stor-NM er lite interessante fordi de medfører slitasje på ressurser og et altfor
kompliserte og krevende i forhold til gevinsten for foreningen. Den formen stor-NM har
fått – med de krav til antall
baner, banetyper og startende
båter – danner grunnlag for
refleksjoner og betenkninger.
Foreningen vil sørge for
gode arrangementer som
norgescup og nordisk mesterskap der få klasser samles
til intimt miljø og hvor arrangørene kan føle glede og
inspirasjon også etter et slikt
mesterskap.

Suksess for Fjord & Fjell-turene

ELI HJELSET

Fjord & Fjell-arrangementene til Tur&Hav-utvalget blir
stadig mer populære og er
kommet for å bli.

NYTT FRA BERGENS SEILFORENING • bergens-seilforening.no

AV JAN HJELLESTAD • I år har vi
arrangert to turer mot én tur
de to første årene. Første tur

gikk til Rosendal i pinsen. 22
båter deltok i et fantastisk vær
med bestigning av både Melderskin og Malmangernuten på
programmet og deretter middag på Rosendal Turisthotell.
22.–24. august gikk turen
til Tysnes med Hovlandsnuten

og Tysnessåta som fjellturmål.
17 deltagende båter og 44 personer gjorde det til en fantastisk helg med seiling, mosjon,
naturopplevelser og gourmetmat på fantastiske Haaheim
Gaard, 15 minutters busstur fra
havnen i Våge. På de to første
Fjord & Fjell-turene til Tysnes
klarte vi oss med å hyre en maxitaxi. I år måtte vi leie en stor
turistbuss. De som har vært
med, skjønner ikke at det ikke
er enda flere som henger seg
med på disse turene.Trenger vi
to eller tre busser til neste år?
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