BUNDEFJORDEN
SEILFORENING

En pensjonist seiler videre
Tom Stønjum er mangeårig
medlem av Bundefjorden
Seilforening, og han seiler i
dag en Elan 310 med navnet
«Sagitta 5».
AV ARNE ISAKSEN • Tom Stønjum har blant annet sine to
sønner som mannskap, og han
er en respektert konkurrent på
regattabanen.
– Nå som du er blitt pensjonist, blir det vel mer tid til seiling. Eller har du andre planer?
– Jeg vil gjerne bruke mer
tid i båten. Men det er også
mye annet jeg har glede av å
gjøre. Jeg er fornøyd om jeg
kan seile like mye som før. Jeg
har seilt egen båt i 40 år og
har tenkt å fortsette som før.
– Hvordan startet du med
seiling?
– Min far tok meg med ut i
seilbåt, og jeg deltok litt den
gang junioravdelingen hadde
trimregattaer på vestsiden av
Ulvøya. Ganske spennende
kan jeg huske.
– «Sagitta 5», en Elan 310,
er båten du har i dag, men du
har hatt andre båter før den.
Fortell litt om de forskjellige båtene du har hatt. Er det
noen av dem du har et spesielt
forhold til?
– Min første båt var en Kil-

ling. Jeg kjøpte den for 40 år
siden. Den gangen var det et
aktivt killingmiljø i Bundefjorden Seilforening. Jeg husker
at jeg ble tatt godt i mot og
det var mange som lærte meg
mye. Jeg hadde mye glede av
Killingen. Jeg dro med kona
på seiltur til Tjøme. Det er ikke
lett å forstå i dag.
Senere har jeg hatt Maxi
77, Maxi Fenix og Maxi 999.
Men jeg har nok hatt mest
glede av Killingen. Båtgleden
øker ikke proporsjonalt med
størrelsen.
– Bundefjorden Seilforening før og nå. Hvordan synes
du utviklingen har vært? Er alt
like positivt eller er det noe du
savner?
– Jeg tenker at foreningen
stadig utvikler seg i positiv
retning. Det er både plass til
seilere med store ambisjoner,

og til oss som er litt mer tilbakelente. Jeg er stolt av de
mange som stadig viser gode
resultater, og veldig takknemlig for et styre som er dyktige
og legger forholdene godt til
rette for alle som vil seile.
– Seiler du på tur i dag? Kan
du fortelle litt om en spesiell
turseileropplevelse?
– Det er hyggelig å seile på
tur med venner med seilerfaring. Jeg har hatt spesiell
glede av å leie båter i Kroatia
og Hellas i september. Der er
det deilig og stabilt vær, og
mange flotte havner. Favorittstrekningen min er mellom
Split og Dubrovnik.
Med dette sier vi takk til
Tom og ønsker ham lykke til
videre med seilingen.
I DAG: Sagitta V er en Elan 310.

AV ARNE ISAKSEN • I 2016 var
det 20 båter som seilte, og det
ble et fint arrangement med
mye vind. Vi har bestilt samme
vinden i år, og gleder oss til en
morsom regatta!
Arrangementet er åpent
for alle båter med gyldig NOR
Rating målebrev og for båter
uten NOR Rating målebrev i
TUR-klasse.
Det blir egen klasse for
Express og andre entypebåter

ERIK KRISTIANSEN

ELISABETH IHLEN

Vi gjentar suksessen og inviterer til sesongavslutning
i Bundefjorden Seilforening
14. oktober.
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Velkommen til årets Opplagsregatta

NORGESCUP FOR OPTIMIST
Bundefjorden Seilforening
arrangerer NC for Optimist
9. og 10. september.
Vi inviterer til to aktive
regattadager for optimistseilerne. Som vanlig satser vi
på et bra arrangement med
mange deltagere.
Velkommen til seilere,
foreldre og følgebåter.

TIL RORS: Tom Stønjum liker å seile både tur og regatta, og i regatta
mener han selv at han er han blant de mer tilbakelente.

PER HAUGEN

Bundefjorden Seilforening er en idrettsforening som ønsker å oppnå sportslig
gode resultater. Vi ønsker også å være
en forening som støtter alle aldre og
ambisjoner, og har visjonen om at «Bundefjorden Seilforening er en forening
det er lov å ha det gøy i og en forening
det er lov å være god i». Vi er som Ole
Brum – «Ja takk, begge deler».
Jeg er begeistret og stolt over å se at
det yrer av liv i foreningen:
På Myren med unge nybegynnere i
Optimist som med skrekkblandet fryd kaster seg ut i elementene,
mens foreldrene står på land med den samme følelsen og følger
med på sine håpefulle. Med bratt lærekurve blir det også utfordringer, og de er tøffe som henger med. Premien er nok først og
fremst mestringsfølelsen i det å bli bedre. Tilsvarende med de
mer erfarne jolleseilerne som elegant takler utfordringene, men
som stadig er sultne etter å lære mer på trening. Og ikke minst
på storbåtbrygga hvor det vitses, skrytes og deles av erfaringer.
Når man måler krefter utenfor klubben, får man virkelig testet
nivået i forhold til andre klubber – nasjonalt og internasjonalt.
Det er imponerende å se hvilke prestasjoner Bundefjorden-seilere
presterer. Våren 2017 ble veldig bra for foreningen med mange
gode resultater. Caroline Rosmo fikk 1. plass i Laser Radial i International Week i Kiel i en klasse med 107 seilere. Det er en utrolig
bra prestasjon!
I Helly Hansen Skagen Race fikk Terje Hall Torgersen med
mannskap 1. plass med sin båt, «Andante». Han har også fått 1.
plass i flere andre regattaer i Oslofjorden. I Færderseilasen fikk
Trym Christensen og hans mannskap 1. plass i Express-klassen
med 36 båter. Robert Myhrer med mannskap fikk 1. plass i Raymarine 2Star med sin båt, «Piteraq», etter å ha seilt 280 n mil i
Skagerrak. Utover dette er det mange gode resultater som ligger
hakk i hel. Dette er imponerende. Moro var det også å se at 48
båter i Færderseilasen kom fra Bundefjorden Seilforening. Det er
en betydelig andel av antall startende - vi er aktive!
Seilsportsligaen med Team Bundefjorden er i år løftet opp med
et sterkt engasjement i foreningen, og har gitt en rekke topplasseringer så langt. Høstens resultater vil vise om vi når målet om
opprykk til 1. divisjon i 2018.
I skrivende stund håper jeg det er blitt flere flotte plasseringer
og at hver og en får innfridd sine ambisjoner til sommeren – uansett hva de måtte være.
Eivind Bakke, leder i Bundefjorden Seilforening

PER HAUGEN

Sportslige resultater

dersom fem båter melder seg.
For påmelding og kunngjøring se sailracesystem.no.

SESONGAVSLUTNING: Opplagsregattaen er en fin avslutning på
sesongen.

