Lær å seile!
BÆRUM

SEILFORENING

Kunne du tenkte deg å lære
å seile? Bærum Seilforening ønsker barn og ungdom
velkommen til kurs.
AV ERIK POPPE •
Bærum
Seilforening tilbyr nybegynnerkurs for barn og ungdom i
Optimistjolle, RS Feva og brett.
På bseil.no finner du oversikt
over kurs og trening, og der

kan du også melde deg på.
Optimistjollen er verdens
mest utbredte jolle, og er
en fin måte for barn å lære
grunnleggende seiling på. Den
passer for barn som er fra
8–11 år.
RS Feva er en ungdomsbåt,
egnet både for nybegynnere
og litt mer viderekomne.
Brett passer også for både

ferske og litt mer erfarne seiHØVIK: Sarbuvollen på Høvik er et av de stedene du kan delta på
lere.
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JOLLERKLASSENE

Avslutning og premieutdeling for klubbmestrene
Siste fellesarrangement
for jolleseilerne i Bærum
er avslutningsmarkering i
klubbhuset på Sarbuvollen.

Skirstad Pollen i A-klassen
«av motsatt kjønn». Begge får
vandrepokal.
Jenny Pollen ble klubbmester i Optimist B. Siden regattaen går over flere dager og
ikke alle seilerne kan komme
på hver trening, sier seilingsbestemmelsene for RS Feva at
man sanker poeng individuelt.
Det ble likevel to seilere som
holdt sammen som gjorde det
best, og vi kan gratulere Alexander Boulland og Arthur
Llewelyn som klubbmestere i

RS Feva. De litt eldre junior
seilerne har vært lite på bryggene på Sarbuvollen eller i
Bruksveien denne sesongen.
Lasergruppen har to seilere
på NTG som er lite synlige på
hjemmebane, og 29erne trener med KNS på Ulabrand.
For seilerne var det derfor
fint å få en presentasjon av
hva de litt større jollene kan
by på av gleder og utfordringer fra erfarne seilere i disse
klassene.

JOLLEVINNERNE 2015: Vilde
Pollen (klubbmester motsatt
kjønn, og årets juniorseiler),
Arthur Llewelyn og Alexander
Boulland (klubbmestere RS
Feva), Alexander Schmeling
(klubbmester Optimist A), Kaia
Sofie Kleven (torsdagsregatta
Optimist B), Jenny Skirstad
Pollen (klubbmester Optimist
B). Artikkelforfatteren bak til
høyre.

ERIK POPPE

AV ERIK POPPE • Det er utdeling av bronse, sølv og gull-ror
til optimistseilere, kursbevis
til RS Feva nybegynnerseilere,
premieutdeling for klubbmesterskap og torsdagsregatta, og
markering av årets juniorseiler.
Klubbmesterskapet for optimist og RS Feva ble avgjort
ved å trekke ut resultatene fra

to av torsdagsseilasene.
Å arrangere seiltrening og
regatta i Vestfjordbassenget
i Indre Oslofjord på høsten,
kan være en krevende øvelse.
Relativt varmt vann og liten
soloppvarming gjør at all termikk skreller unna, og det er
bare små pust å seile på. Det
krever sin seiler å sitte stille
i båten og lese trykk og skift
korrekt for å hevde seg. De
som klarte det best var Alexander Schmeling, klubbmester i Optimist A, og Vilde
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ÅRSMØTE 2016
Styret inviterer til årsmøte for Bærum Seilforening 2. mars kl 19:00.
Møtet finner sted på Scandic Hotel Fornebu. Merk adressen: Martin Linges vei 2.
Lokasjonen er valgt grunnet nærhet til Seilsportsenter på Rolfsbukta som det vil bli orientert
om.
Saker til årsmøtet bes meldt inn til styret@bseil.no innen 25. februar 2016.
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