BUNDEFJORDEN
SEILFORENING

Bryggeplasser til besvær!
Bryggekomiteen i Bundefjorden har har
hatt sitt årlige tildelingsmøte og det er
med stor glede jeg hører at søkerlisten
er lengre enn tilbudslisten. Det betyr
enkelt og greit at vi har lykkes i vår
strategi om å få en aktiv brygge.
Bryggeplassene er noe av det mest
verdifulle en seilforening og styret
forvalter. Det er derfor viktig at dette
forvaltes på en mest mulig rettferdig
måte og til beste for klubben og dens
medlemmer.
Vi hadde, som sikkert veldig mange andre klubber, en hel del
eldre bryggleiere som hadde hatt plassen i mange år. De hadde
gjort en stor innsats for klubben gjenom tidene, men de siste årene hadde dette stilnet og interessen for kappseiling var dabbet av.
Vi kunne ikke sitte og se på at 25 bryggeplasser ble okkupert av seilere og medlemmer som var lite aktive både på banen
og i klubbens arbeid generelt. Spesielt siden vi hadde minst like
mange som ønsket seg bryggeplass og var svært aktive og bidro
til klubbens arbeid i stor grad.
At vi klarte å snu om på dette for et par år siden, ser vi resultatet av nå. Vi klarte sågar å få tilført en del ekstra bryggeplasser og
jeg vil berømme styret og bryggekomiteen som hadde is i magen
og ikke fikk panikk det første året når utleien var laber og mange
plasser tomme.
Det kostet av sparekassen, men vi ser nå at det var verdt det.
Jeg er sikker på at trenden fra i fjor vil fortsette og hver onsdag
kan jeg glede meg over yrende liv på brygge og i det startskuddet
går er bryggene helt fri for båter.
Ja da, det er sikkert noen av den eldre garde som ikke syntes
dette var kjekt og jeg føler til en viss grad med dem, men livet går
i sykluser og når regattaseilingen avtar, tror jeg disse seilerne kan
trives like bra i en båthavn for turseilere.
Jeg gleder meg til sesongstart og til å se et yrende liv på bryggene!
Erik Kristiansen, leder Bundefjorden Seilforening

LIV OG RØRE: I Bundefjorden er det liv og røre gjennom sommermånedene.

AKTIVITETSUKER I BUNDEFJORDEN

Tid for å tenke sommer!
Også i år blir det aktivitetsuker i Bundefjorden Seilforening. Det er tid for å melde
seg på.

Bundefjorden Seilforening arrangerer tradisjonen tro aktivitetsuker for barn mellom
8 og 13 år med seilvante og
erfarne aktivitetsledere. Dette
er et populært tilbud, og enkelte uker er i ferd med å fylles.
Så meld på for å sikre plass til
sommeren! I år ser tidspunktene for aktivitetsukene slik ut:

På ettersommeren 2013 blir
det seilt to store jolleregattaer i Bundefjorden. Helgen
17.–18. august arrangerer vi
OAS Regatta for Laser og Europajolle.
Bundefjorden har den siste bygd opp et anselig antall
lovende seilere på nivået etter Optimistjollen. Nå er tiden
kommet for våre seilere til å
vise hva de kan på hjemmebane!
To uker senere, helgen
31. august–1. september, ar-

rangerer vi norgescup 4 for
Optimistjollene. Her kommer
det ivrige optimistseilere
fra hele landet for å kjempe
om plassene både i A- og Bklassen. Dette blir den siste
norgescup-regattaen i 2013
og dermed blir sammenlagt
resultatlisten også klar denne
helgen.
Sett av begge helgene allerede – enten du kommer
som seiler eller som deltager
i dugnadsgjengen!
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Påmelding skjer ved innlogging på www.deltager.no.
På innloggingssiden, i feltet «forening/arrangør» skriv
inn bundefjorden.
Pris for medlemmer i Bundefjorden Seilforening er 1900
kroner per uke, for søsken er
prisen 1600. Prisene for ikkemedlemmer er henholdsvis
2200 og 1900 kroner.
Mer informasjon finner du
også på www.bundefjordenseilforening.no

PÅ BRYGGEKANTEN – HISTORIER, ERFARINGER OG MENINGER

Spennende å klargjøre og å planlegge
NAVN: Eivind Bakke
ALDER: 48
SEILER: MASITO, Hanse 430

JOLLEREGATTAER PÅ SENSOMMEREN

Uke 1: 24.–28. juni
Uke 2: 01.–05. juli
Uke 3: 05.–09. august
Uke 4: 12.–16 august
• Aktiviteter: På land og
på sjøen. Optimistjolleseiling,
bading, krabbefiske, vannski,
ballspill, øytur, knutelære, og
mye lek og moro.
• Sted: Bundefjorden Seilforening, Malmøya, Sundveien 33.
• Tid: klokka 09–16 mandag
til fredag.
• Svømmedyktig: Påmeldte
barn må kunne svømme og ha
med vest.

Det er for kaldt å sitte på
bryggekanten og dingle med
bena når dette skrives, men
det er mye seilrelatert aktivitet likevel. Det er flott konstruktivt samarbeid gjennom
vinteren for å holde det isfritt
i vinterhavnen for båtene våre
med daglig kontroll på brygga
for å slå på jordfeilbrytere som
har slått ut, re-sette sikringer,
hogging av is og flytting av
«deizer»-propeller. Vi begynner
etter hvert å få det til, men det
skal også bli godt å se når isen
i Bundefjorden går.
Jeg har også hatt fornøyelsen av å holde i gang fysisk
trening for våre dyktige regatta-jolleseilere to ganger i uken
gjennom vinteren. Dette er
sosialt og knytter viktige bånd
på tvers av alder (11–19 år) og
er viktig forberedelser til tøffe

dager på vannet. Det er moro
å få være sammen med positiv
ungdom som vil noe.
Jeg var første gang skipper
på egen skute som 13-åring i
en flott BB11 som jeg kjøpte
sammen med min bror. Etter det har det vært mange
opplevelser på tur og på regattabanen i ulike båter. Nå,
35 år senere, er det fortsatt
like spennende å gjøre klar
båten for ny sesong. Jeg er
like barnslig yr før første seilheising hvert år. Like opptatt
av å lære noe nytt, også i år,
og å rykke noen plasser opp
på resultatlistene sammen
med det trofaste mannskapet.
Spennende er det også å planlegge sommerens ekspedisjon
sammen med familien.
Jeg er også stolt pappa
til de tre jolleseilerne Marius
(Laser Radial), Sindre (Zoom8)
og Tobias (Optimist) som også
deltar i regattaer med MASITO.
Sammen har vi i familien mye

glede av seiling som en felles,
spennende aktivitet.
Det er fint med seiling, det
kan man gjøre hele livet. Balansere turseiling med alvorlig
konkurranseseiling. Seile joller
og seile storbåt. Det er sosialt.
En herlig idrett og hobby for
livet. Samhold på tvers av seilklasser og alder uavhengig av
ambisjonsnivå.
Bryggekantstafetten går
videre til seilpappa og BSFentusiast, Odd Thodesen.

AKTIV: Eivind Bakke mener
seiling er fint: Man kan gjøre det
hele livet.

Seiler du regatta
og ønsker bryggeplass?
Med på kjøpet får du hyggelige seilkollegaer,
bra miljø og mye konkurranse.

Lave priser, vann, strøm, Wi-Fi, klubbhus med toalett.
Parkering 5 meter fra brygga.

Høres dette interessant ut?
Ta kontakt!
Du finner oss på:

www.bundefjorden-seilforening.no
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