NM I 2.4MR

Norgescup for Optimister, NC 5, arrangerte vi i Bundefjorden midt i september, og det ble et svært godt arrangement. Med positiv innstilling og i god
dugnadsånd ble helgen gjennomført
med praktiske og gode løsninger for
deltagere, følgebåter med ivrige foreldre og andre nysgjerrige tilskuere.
Begrensningene i infrastrukturen på
Malmøya ble hensyntatt, så takk til alle
sammen.
På hjemmebane viste også våre optimistseilere seg sportslig frem med svært gode resultater helt
i toppen av resultatlistene. Vi er stolte av norgescupen denne
helgen – vi har lov til å være stolte også på hjemmebane!
Jeg kommenterte i forrige leder at jolleseilerne var i gang absolutt gjennom hele sommeren. Treningsiver og vilje kombinert
med velvillige foreldre og frivillige har gitt resultater. Seilerne
våre har hatt strålende resultater denne høsten og er kommet
hjem med medaljer i fleng. Vi er stolte av jolleseilerne våre!
Seilingens Dag ble gjennomført sammen med alle andre seilforeninger 23. august. I strålende vær og med gratis grillpølser,
is og frukt fikk vi vist frem seilingen på beste måte. Ca. 50 barn
fikk prøve seg og mange av disse har lovet å komme tilbake som
rekrutter neste sesong. Interessen var stor og positiv, og vi sitter
igjen med en klar oppfatning i styret av at en tilsvarende dag skal
vi planlegge å arrangere neste år også.
Det er skrevet mye om jolleseilerne i Bundefjorden Seilforening i de siste årene. Men storbåt-seilerne våre gjør det også
strålende og setter foreningen på seilkartet.
For å nevne noen synlige resultater fra i høst så langt: AL CAPONE vant Tjörn Runt over all, ANDANTE vant sølv sammenlagt i
NORC, Trond Sverre Førde vant sølv i NM 2.4mR, og LURIFAX er
storbåten med bare ungdommer som klatrer svært raskt på resultatlistene. Expressene våre biter godt fra seg i sterk konkurranse
med meget meritterte seilere. Disse resultatene er vi stolte av!
Onsdagsregattaene vår for storbåt styrker regatta-kompetansen og er populære. Det merkes godt på antall båter på startene,
og vi har over 200 seilere på 40 båter i aksjon hver onsdag.
Å være regattasjef og sitte i startbåten på disse onsdagene
er også dugnadsarbeide i Bundefjorden Seilforening. Det går på
omgang blant storbåtmannskapene, én gang i året. Dette øker
kompetansenivået for de som må gjøre denne dugnadsinnsatsen,
og det er moro.
Å gjennomføre startprosedyrer og å ta i mot båtene ved målgang fra startbåten er stor læring for alle. Læring er viktig for alle
aldre, og denne dugnadsinnsatsen er vi også stolte av!
Nå er det høst og tid for å planlegge 2016-sesongen, en ny
sesong vi ser frem til med glede. I Bundefjorden planlegger vi
samme aktivitetsomfang som i 2015.
Bjørn Strand Jacobsen, leder i Bundefjorden Seilforening

NYTT FRA BUNDEFJORDEN SEILFORENING • bundefjorden-seilforening.no

AV ELISABETH IHLEN • Årets NM
i 2.4mR ble arrangert av Røyken Seilforening på Nærsnes i
begynnelsen av august.
Totalt var det 23 båter med
fra Tønsberg, Røyken, Karmøy,
Stavanger, Stord, Ålesund og
Bundefjorden Seilforening.
Fra Bundefjorden deltok
Trond Sverre Førde med MA-
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SØLV: Trond Sverre Førde tok
en flott sølvmedalje i 2.4mRNM.

Seilingens dag – en suksess
22. august viste vi stolt
frem idretten vår og åpnet
seilforeningen for alle som
hadde lyst til å se eller
prøve noen av våre aktiviteter. Ble det en suksess?
AV EIVIND BAKKE • Vi mobiliserte alle gruppene i klubben
og spenningen var etter hvert
stor om det ville komme noen
på besøk til oss denne fastsatte dagen.
Foreningen har da aldri vært
stengt? Nei, absolutt ikke, vi er
åpne og tar vel imot nye seilere, både ferske og mer erfarne
– gamle som unge – hele året,
og vi fungerer stadig i samspill
med andre interessegrupper på
Myren som er vårt jolleområde.
Forskjellen denne gangen var
at vi ga alle i nærområdet –
rundt 500 husstander – invitasjon i postkassene, og i tillegg
spredte vi invitasjonen åpent i
sosiale kanaler.
Vi ønsket å vise en aktiv
forening og selv sikre at vi fikk
god verdi igjen – uavhengig av
om det kom besøkende eller
ikke. Vi arrangerte derfor trening for barne- og ungdomsgruppene og inviterte også
alle i klubben til en hyggelig
og sosial dag, med åpen kiosk,
vi fyrte opp grillen og serverte
barna gratis is.
Det var etter hvert mange
smil å se, og det kom etter
MORO: Det var mange smil
å se på Myren på Seilingens
dag.
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bølger. Regattaen ble utsatt en
time i påvente av at sjøen og
vinden skulle roe seg noe.
Etter befaring utpå og diskusjoner ble regattaen søndag
besluttet avlyst.
Vi gratulerer til Trond Sverre
Førde og Bundefjorden Seilforening med sølv i NM 2.4 mR!

TOM BRATLIE

Det er lov å være stolte!

RENVICTORIAMEDC og Elisabeth Ihlen med XENA.
Lørdagen bød på 6–8 m/
sek fra nordnordvest og banen
ble lagt like nord av Nærsnesbukta.
Trond Sverre gikk for den
favoriserte venstresiden av
banen og lå på en knallbra
2. plass etter fem seilaser, 4
poeng bak Bjørnar Erikstad.
Imponerende!
Søndag blåste det 9–12 m/
sek fra nord, og det var mye

hvert mange besøkende som
fikk oppleve våre aktiviteter for
første gang. Stoltheten lyste av
foreningens medlemmer.
Det var Gjensidigestiftelsen
gjennom Norges Seilforbund
som tok initiativet til Seilingens dag, og knyttet den til
gaven vi mottok med fire nye
Optimistjoller til nybegynnerne. Takk for både gaven og
initiativet!
Hyggelig er det også at
omgivelsene får øynene opp
for det vi driver med. Vi fikk fin
omtale i en egen sak i Nord
strands Blad (www.noblad.no).
Denne dagen var også vår
helt nye jollebrygge i bruk.
Den gamle måtte byttes ut
etter å ha blitt slitt ned av tidens tann. Takk til Sparebankstiftelsen DnB som har gitt oss
den nye bryggen som gave.
Gaverådgiver Eva Grothe oppsummerte det slik:
«Foreningen gjør mye for
nærmiljøet sitt. Om sommeren
arrangerer de aktivitetsuker

der barn og unge for mulighet til å prøve seg på sjøen.
Dessuten er dette en forening
som har utstrakt dugnadsvirksomhet».
At dugnadsånden i Bundefjorden Seilforening er god,
var det lett å se på Seilingens
dag. Alle stilte velvillig opp
som vanlig.
Evalueringen i etterkant
ga en tydelig konklusjon om
at dette var en suksess og at
dette må vi legge inn i planene
også i 2016. Seilingens dag ble
en suksess!
GODT BESØK: Bundefjorden
Seilforening hadde mange gjester
på Seilingens dag.

SVERRE CHR. JARILD, SPAREBANKSTIFTELSEN

SEILFORENING

Trond Sverre Førde seilte
seg inn til en imponerende
2. plass i NM i 2.4 mR.

SVERRE CHR. JARILD, SPAREBANKSTIFTELSEN

BUNDEFJORDEN

Sølv til Trond Sverre Førde

AV CHRISTIAN VON TREPKA •
Tjörn Runt, som arrangeres
av Stenungsund Segelselskap,
er en av de klassiske regattaene i Sverige og i år var det
52. gang regattaen ble arrangert. Banen sier seg selv – det
handler om å seile raskest
fra Stenungsund, som ligger
på fastlandsiden av Tjörn, og
rundt øya.
Løpet går ut Marstrandsfjorden, runder fyret Hätteberget, inn Stigefjorden med
målgang et lite stykke nord for
broene til Tjörn. Totalt seiles
det ca. 40 n mil.
Tjörn Runt er en stor happening på Vestküsten – en seilingens Holmenkolldag – med
tusenvis av tilskuere, speaker
tjeneste på land flere steder
og en fin folkefest. Bare det å
delta er turen verdt. 400–500
båter deltar.
Arrangementet har sin base
ved Stenungsbaden Yachtclub
Hotel, der det er masse folk,
servering og hyggelig samvær.
I seilasens 52-årige histo-

rie er det bare én nordmann
på en norsk båt; BABY GRAND
PIANO med Hans Wang som
skipper, som har vunnet før.
BABY GRAND PIANO vant to
ganger tidlig på 2000-tallet.
TEAM AL CAPONE satte et
mål i 2010 om at vi skulle bli
den neste! Etter fem forsøk
med mange gode plasseringer,
ble det endelig vår tur.
Den sjette gangen satt alt
som det skulle og det ble en
klar klasse- og over all-seier
på den store banen (mindre
båter seiler en kortere rute).
TEAM AL CAPONE seiler en
GP42 fullkarbon regattatrimmet båt. Den er 42 fot lang og
er bygd i 2007 for å seile i den
profesjonelle MedCup-serien.
Einar Sissener kjøpte båten
til sitt team med Peer Moberg
som skipper. Dessverre døde
Sissener i 2008, og båten ble
kjøpt av oss våren 2009.
Siden da har vi satt opp et
team bestående av primært
lokale seilere fra Bekkelaget og
øyene, samt noen andre gode
venner. I tillegg har vi fått med
oss Anders Kristiansen som
er generalsekretær i KNS, som
taktiker. Han er tidligere dansk
toppseiler og har virkelig fått

løftet laget. Laget består av 14
personer, og båten trenger 10
mann om bord. Det betyr at vi
rullerer litt på noen posisjoner,
men vi har alltid folk om bord
som kan båten.
Gjennom iherdig trening
og fin-tuning har vi etter hvert
fått bra fart i båten. Hver sesong seiler vi ca. 30–40 regattaer sammen.
Årets Tjörn Runt skulle bli
vår dag. Det blåste frisk vind
fra øst i en uke på kysten i
denne perioden. Det betød en
flott lens fra start til runding
Hätteberget, slør på vestsiden
av Tjörn og en frisk kryss opp
Stigefjorden til mål. Perfekt
for oss.
Starten gikk kl 0910 –
dessverre i lett vind. Vi kom
greit ut, men ble hengende
fast under Tjörnbroen i null
vind et par minutter. Båter tok
oss igjen bakfra og vi jobbet
knallhardt for å komme oss ut
i trykket igjen.
Det klarte vi, og derfra til
runding Hätteberget hadde vi
gennakerslør hele veien. Vi logget jevnt ca. 17 knop på loggen, og vi stakk godt fra alle
konkurrenter. Der la vi grunnlaget for en god plassering.

Etter en perfekt berging og
runding Hätteberget, fokkeslørte vi i frisk østavind til Stigefjorden. Loggen viste 11 knop hele
veien. Vi tråklet oss absolutt
korteste vei gjennom et utall
grunner og skjær, og tjente mye
på det. Vår lokale navigatør, Niklas Strandberg, som har seilt
med oss alle årene rundt Tjörn,
har mye av æren for årets seier
ved konsekvent å beregne hver
eneste meter spart eller tapt på
hver eneste mulige rute. Dette
bruker vi mye tid på i planleggingen.
Kryssen inn Stigefjorden ble
en høydare, med mange tilskuere, ingen konkurrenter og frisk
kryss med null bølger på grunn
av fralandsvinden. Vi gikk i mål
på ca. 4 timer og vant klassen
og over all med rekordmargin.
For en opplevelse!
Etter seilasen samles alle
på Stenungsbaden til seilerpils, fest og premieutdeling.

AL CAPONE

Etter fem forsøk lyktes det
endelig for Team Al Capone.
15. august seilte de inn til
seier i Tjörn Runt.

AL CAPONE

TEAM AL CAPONE vant Tjørn Runt!

SEIER: Endelig kunne TEAM AL
CAPONE juble for over all-seier i
Tjörn Runt.
En meget stolt gjeng mottok
da først klasseseier-pokalen
og deretter over all-premien.
Målet var nådd!
Det er alltid en del norske
båter med i Tjörn Runt, og
flere burde vurdere turen. Regattaseiling i Sverige er stort
og har høyere status enn i
Norge. Det gjør Tjörn Runt til
en fantastisk opplevelse for
deltagerne. Det er selvfølgelig
et stykke ned til Stenungsund,
men gjør man en tur ut av
dette, så er det turen verdt!

Opp og ned for Bundefjord-båtene i Express-NM

TROND SVERRE FØRDE

AV TROND SVERRE FØRDE • Totalt var Østlandet representert
med 13 båter, noe som må sies
å være et anselig tall Expresser
på tilhenger langs E18.
Kraning, regattakontor og
havn var på Stavanger Seilforenings fantastiske anlegg ved
Sølyst, og kraning og rigging
var effektivt organisert for de
totalt 16 båtene som kom per
landevei.
Første regattadag bød på
6–8 m/sek vind fra sørvest. Alle
tre dagene bød banen på strøm
som satte nordvestover, hvilket
gjorde toppmerkerundingene
til tider noe kaotiske.

Dessverre ble det litt rusk
i maskineriet for arrangøren
første regattadag med litt
skjev bane og for kort startlinje for de 52 Expressene. Det
førte til at mange båter fikk
black flag, mange av dem omdiskuterte. I den forbindelse
ble det en del protester, og
IMPULS mistet en glitrende
fjerdeplass i andre seilas. XDAMA unngikk tjuvstart og lå på
13. plass etter første dag, men
mange av «kanonene» ville gå
forbi når det ble mulighet for
strykninger.
Andre regattadag lå vinden fra sør og mellom 8 og
12 m/sek. Komitebåten målte
28 knop etter tredje seilas og
valgte å sende flåten tilbake
til Sølyst etter at to Expresser
hadde mistet riggen.
For XDAMAs del ble det en
grusom dag på fjorden, mens

VIND: Det var til dels mye vind under årets Express-NM.

IMPULS klokket resultater
mellom 10 og 13. På den positive siden hadde arrangøren
tatt seilernes kritikk til følge,
og banene var rette og gode
og startlinjen betraktelig lengre, hvilket ga mer disiplinerte
starter.
Vi vil også trekke frem at
arrangøren hadde glitrende
sikringstiltak på banen, og i

samarbeid med Redningsselskapet ble de båtene som led
havarier, raskt slept tilbake til
Sølyst. Uheldige ECO fra KNS,
som led mastebrekk etter en
flott serie, fikk kjapt på plass
en lånebåt fra arrangøren til
søndagen og kunne dermed
gjennomføre mesterskapet.
Tredje og siste regattadag
bød på sol og fantastiske for-

hold med 4–6 m/sek vind fra
sør. Totalt endte IMPULS på 9.
og XDAMA på 22. plass. Neste
års NM blir på Østlandet, og vi
håper å se mange Expresser fra
Bundefjorden Seilforening på
NOR 2006: Morten Aagard og
hans mannskap på IMPULS
endte på 9. plass.

ROLF JOHANSEN

Årets Express-NM ble
arrangert av Stavanger Seilforening i slutten av august.
Fra Bundefjorden Seilforening tok METIER/IMPULS og
DEN 2NDRE XDAMA turen.
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