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Siden flyplassen på Fornebu ble lagt ned
i 1998 har vi jobbet aktivt for å få et
seilsportsenter i Rolfsbukta ved sjøflyhavnen på Fornebu. Når du leser dette,
er reguleringsplanen for området endelig blitt godkjent, og vi går inn i en ny
fase med forhandlinger med grunneiere,
finansiering og så videre.
Bærum Seilforening er en litt sjelden
blomst i floraen av seilforeninger kysten
rundt. Selv om vi bare har 10 båtplasser til utleie, er vi en av landets største
foreninger, målt i antall medlemmer.
Gjennom 2013 og 2014 har styret jobbet systematisk med å
legge til rette for at seilere på alle nivåer som trener flere ganger
i uken, skal få oppleve at medlemskapet i klubben gir noe tilbake.
For å få til det, trengs både mennesker, materiell og rutiner som
fungerer!
Hensiktsmessig utstyr som virker som det skal, er avgjørende
for å kunne levere til medlemmene, og i 2014 har vi gjort store
investeringer i så vel RIB-er til trenerne som klubbåter til utlån
til nybegynnere og andre. Med til sammen åtte nye – knallgule
– RIB-er med Mercury-motorer, er klubben blitt godt synlige på
regattaer land og strand rundt. Det er viktig å ha en båtpark som
gir effektiv treningstid og mye mindre frustrasjon enn når trenerne må slåss om å få en båt som ikke vil starte. En stor takk til
våre sponsorer!
Med mange store arrangementer gjennom sesongen er vi helt
avhengige av våre frivillige som alltid stiller opp. Som leder er jeg
stolt og takknemlig for at vår forening og våre medlemmer i alle
ledd er inkluderende og alltid positive. En stor takk til dere alle!
Sesongen 2014 har vært en fin sesong for oss med stor aktivitet på våre anlegg.
Vår sommerleir for barn og ungdom har også i år vært en
suksess. For sesongen 2015 satser vi på å øke bruken av anlegget
på Ytre Vassholmen for barn og ungdom.
Seilsesongen er nå over for de aller fleste, og foreningens terminliste for 2015 er straks klar.
Følg oss på Facebook og Instagram samt bseil.no!
Christian Gundersen, leder i Bærum Seilforening

«BIGGA» BEST I SNIPE-SESONGEN 2014
Birger Jansen med flere forskjellig mannskap (Lise Gehrken/
Jeanett Jansen/Isak Svennæs), vant årets onsdagsserie i Bærum overall. De var 8 poeng foran Annette Melsom Myhre/
Janett Krefting på 2. plass. De har faktisk seilt alle onsdager!
3. plassen gikk til Kristoffer Spone som har seilt med Fabian
og Karmen Spone.
I årets serie ble det ialt seilt 23 seilaser (som ga 5 stryk)
og det har vært med tilsammen 55 forskjellige båter. Det var
i gjennomsnitt 19,7 Sniper per seilas, og 28. mai var det aller
flest med 30 båter.
De 10 første på listen har i snitt seilt 17,7 seilaser (15,1
seilaser blant de 20 første).
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BREDDE: Det er stor bredde i optimistgruppen, som her konkurrerer rett utenfor klubbhuset på Sarbuvollen.

42 Optimister på linjen i år!
Optimistgruppen har hatt
kjempesuksess gjennom høsten. Årsaken ligger i at vi
har klart å få med bredden,
og at vi har korte regattaer
som gjør det gøy å delta.
AV GEIR VICTOR SVENDSEN •
Optimistene på Snarøya har
bidratt stort med å ta turen
fra Bruksveien over til anlegget på Sarbuvollen, og det har
betydd mye for bredden. Deltagelsen varierte mellom 3042 båter, og i klubbmesterskapet, som gikk over to torsdager,
samlet vi 36 båter til start.
Suksessen var nok at vi tidlig i sesongen bestemte oss

Gratulerer også til Filippa
Blakstad Nilsson, som vant
en helt overlegen seier i Bgruppen foran Oscar Samseth,
Felix Schmeling, Stian Bergsbakk og August Wergeland.
Det ble seilt fem seilaser og da
kunne én seilas strykes.
I klubbmesterskapet fikk
vi gjennomført syv seilaser og
det var til slutt Sverre Poppe
Oldervoll som ble klubbmester i Optimist 2014. Han vant
foran Vilde Skirstad Pollen,
William Svensrud, Fabian
Victor Svendsen og Alexander
Schmeling.
Gratulerer til våre nye
klubbmestere!

for å dele inn Optimistene i
to klasser; A-gruppen som
bestod av NC- og regattagruppen, og B-gruppen som
var cruising og nybegynnere.
Dette gjorde vi for å imøtekomme behovene som vokste
frem i begge gruppene.
A-gruppen fikk 13 seilaser
og kunne med det stryke tre
seilaser, B-gruppen fikk 11 seilaser og kunne stryke to seilaser. Vinneren av A-gruppen
ble William Svensrud, som
vant ganske så overlegent
foran Sverre Poppe Oldervoll,
Fabian Victor Svendsen, Alexander Schmeling og Vilde
Skirstad Pollen.

OPPRETTHOLDER AKTIVITETSNIVÅET I TUR & HAV-GRUPPEN
Tur- og hav-gruppen har
hatt de samme aktivitetene
i 2014 som i 2013.
AV ARNE SØRLIE • Vi har hatt
serieseilas på 10 onsdager
pluss to seilaser med gunderstart. Deltagelsen, det vil
si antall starter, har gått opp
10 prosent fra i fjor og det er
vi godt fornøyd med. Ialt har
35 båter har vært med.
Vinner i klasse D, NOR

Rating over 0,96, ble BARCAROLE OPUS IV med Bjørn
Vadholm som skipper. I klasse F, NOR Rating under 0,96,
vant X-EN med skipper Jakob
Rabe.
Den andre store regattaen er Henri Lloyd Doublehanded Serie Oslofjord. Det
er fire seilaser på mandager,
to før og to etter sommerferien. 24 båter har vært med
i år og det er en økning på

tre fra i fjor. Vinner i klasse D
ble EUREKA med Niclas Fure
som skipper. I klasse F vant
SPARKLING GIRL med skipper
Harald Walder. Neste år har
vi planlagt fem seilaser.
Tur- og hav-gruppen har
kveldsmøter for å holde humøret oppe under vinterdvalen. Møtene er åpne for alle
interesserte.

Satsing på Laser i samarbeid med Asker
Marthe Enger Eide er Norges beste kvinnelige Laser
Radial-seiler og spydspissen
i klubben.
AV PAUL SKREDE • Marthe Enger Eide representerte Norge
i London-OL, og satser fulltid mot neste OL i 2016. På
høstens sesongavslutning for
juniorseilerne delte hun sine
erfaringer for et smekkfullt
klubbhus til stor applaus.
Nå er også neste generasjon på vei, med ungdommer
som satser seriøst på seiling. Klubben har engasjert
Frode Jørstad, og sammen
med Asker har vi dannet et
Laser-team. De som er med er
Kristine Wilhelmsen, Herman

Reiersen, Tarjei Mo Batalden,
Martine Thuen fra Bærum og
Eline Flotoft Elnan, Cecilie
Baklid og Torstein Langan
fra Asker. Det vil være plass
til ytterligere 2-3 seilere på
dette teamet. På planen står
fem samlinger samt NC-er og
NM fast, og det blir nok noe
mer også.
I tillegg vil uketreningene
med alle i Laser-gruppen bli
viktige, og vi ser på hvordan vi
også der kan samarbeide med
Asker og andre for å få et stort
miljø.
ERFAREN: Marthe Enger Eide
delte sine erfaringer på sesongavslutningen til junior-seilerne i
Bærum Seilforening.

MORTEN JENSEN

Takk til alle hjelpere og seilere

GEIR VICTOR SVENDSEN
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