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Sluttstrek for sesongen
Sesonger på hell. Atter en gang kommer
frostnettene krypende mot oss, ullundertøy og ullsokker blir igjen nødvendig
for sporten vår, og fingrene blir stivere
og stivere etter endt seilas. De ivrigste
holder på ennå noen måneder, og for
de fleste klasser er det vinteraktiviteter
planlagt. Årets siste store regatta er rett
rundt hjørnet, Bærum Høstcup for joller. Serieseilasene og onsdagsseilasene
har kåret sin vinner. Terminlisten for
neste år begynner allerede å ta form.
I forbindelse med neste års terminliste vil vi gjerne at klasseklubber som ikke har arrangør for sine NM, tar kontakt med Bærum Seilforening. Vi vil gjerne arrangere noen flere NM til neste
år, og aller helst ønsker vi å samle dem over noen helger.
I de lange planene jobbes det fortsatt mot seilsportssenter i
Rolfsbukta. Noen fartshumper er det i prosessen, men alle aktører
er tydelige på hvor vi skal. Det blir nok ikke i 2013 heller, mens
2014 kan det være realisme i. Prosjektgruppene internt må imidlertid komme igang nå, og i løpet av vinteren vil flere grupper
komme i gang med vår del av planleggingen.
Så får vi alle se frem til noen høstdugnader og innpakking av
båt og utstyr. Takk for en flott sesong til nå!
Vidar Utne, leder i Bærum Seilforening

MOT OL: Etter sin beste internasjonale prestasjon noensinne har Ina Berentsen Kullmann rettet blikket mot OL.

Nesten pallplass i U21-EM
Ina Berentsen Kullmann ble
nummer fem i europamesterskapet i Laser Radial for
ungdom. 62 båter deltok.
Her er hennes historie.
AV INA BERENTSEN KULLMANN •
Gjennom mesterskapet fulgte
mange oppturer og noen nedturer, men det var spennende
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240 seilere seilte norgescup i Bærum

Intet mindre enn 240 seilere
var med i norgescupen i
Bærum denne høsten.
AV VIDAR UTNE • Tidlig i vår tok
Bærum Seilforening på seg NC
5 fra Moss, som tok på seg å
arrangere stor-NM i år igjen.
Lite ante vi da at det skulle
bli over 200 båter, og at en av
rampene vi planla å bruke på
båtforeningen ved siden av,
ville være under ombygging.
Det ble derfor veldig hektisk de
siste ukene før arrangementet,
og vi vurderte lenge om vi
skulle flytte hele arrangementet til Storøya.
Det gjorde vi ikke – på en
måte synd, da det ville vært
flott å ha prøvd området, men
også bra, da det viser at vi kan

arrangere ganske store regattaer fra Sarbuvollen med hjelp
av Plathebukta, Bruksveien og
gode naboer.
Lørdagen kom med gode
om litt skiftende værprognoser. Det ble kjørt med separat
start og målbåt på begge baner, men en erfaring til neste
gang er nok at vi trenger en
bane til med så mange deltagere.
Det ble avviklet fire (fem
for 29er) seilaser på lørdag.
Søndag kom dessverre ikke
den planlagte sønnavinden,
så regattaen ble avblåst tidlig,
mens seilerne fortsatt hadde
tålmodighet. Rask protestbehandling før premieutdeling,
og seilerne satte seg i bilen tilbake til Østlandet, Vestlandet,
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Sverige og Danmark.
29er klassen ble vunnet av
Ragna og Maia Agerup, som
tok alle førsteplassene. Brett
U13 ble vunnet av Kristian
Wendelborg, KNS, U15 av
Theodor Sundbye, Asker og
U17-klassen ble vunnet av
Samuel Bjørgan, KNS.
Laser 4.7 ble vunnet av
Eline Elnan, Asker, mens Laser Radial ble vunnet av Eirik
Gramnæs, Nesodden. Laser
Standard ble vunnet av Jesper
Stålheim, KSSS. Zoom8 ble
sammenlagt vunnet av Victoria Heiås, BundefjordenF.
Bærums egne Edvard Liodden og Rasmus Wichstrøm
Munter fra vant RS Fevaklassen.

helt til siste seilas. Etter første
dag lå jeg på en 6. plass og jeg
var veldig fornøyd med dagen,
men jeg følte at jeg hadde mer
å gå på. Etter tre dager hadde
jeg seilt meg opp til en 4. plass
og pallen var innen rekkevidde!
Dessverre seilte jeg meg ned
igjen. Før siste dag lå jeg på en
6. plass igjen. Vi hadde seilt ni
seilaser. Om vi fikk en seilas til,
ville det bli en stryk til. Da ville
jeg kunne stryke 42. plassen
som ga meg mulighet til å få
langt færre poeng og klatre på
listen. Jeg var sikker på at jeg
ville klare en bedre plassering
enn 42. Men værmeldingen før
siste dagen var ikke lovende,
det var for mye vind til å seile.
Den siste dagen var det
langt mer vind enn de andre
dagene, men arrangørene lot
oss gå utpå, til manges overraskelse. Jeg var i himmelen,
nå skulle vi få en stryk til! Men
regattasjefen
ombestemte
seg og vi ble sendt inn igjen.
Enorm skuffelse.
Jeg var nok den eneste i
feltet som ville seile. Jeg måtte
jobbe med meg selv for å komme over skuffelsen. Men etter
en times tid sendte de oss ut
igjen! Jeg jublet høyt, de andre
så rart på meg.
Da vi kom utpå var det ikke
så altfor mye vind, syntes jeg.
Jeg valgte feil side på første
kryssen, rundet på en 25. plass.
Jeg jobbet hardt og klarte å

seile meg opp til en 15. plassfør
vi skulle seile den siste lensen,
sløren og kryssen. Det var da
værmeldingen begynte å få
rett. Mange kullseilte og nede
ved merket måtte jeg navigere
rund flere båter som lå opp ned.
Nå hadde jeg seilt meg opp til
en 10. plass!
Enda flere gikk rundt ved
det siste merket etter sløren.
Og noen klarte ikke å falle ned
rundt merket og måtte snu. Jeg
endte opp med å måtte vike for
en slik båt, men da mistet jeg
farten selv og klarte
ikke å falle ned rundt merket
selv heller! Jeg endte opp med å
snu to ganger for å komme rund
og gikk i mål på en 22. plass.
Hadde jeg slått franskmannen
foran meg i mål hadde jeg blitt
nummer fire, hadde jeg kommet
i mål innen topp 10 hadde jeg
kanskje blitt nummer tre?
Vet ikke. Jeg var sint på meg
selv da jeg gikk i mål, og «hadde
jeg bare»-tanker irriterte meg.
Det var så nær og jeg følte at
jeg kunne ha klart bedre. Men
etter noen minutter for meg
selv var jeg kjempe glad over 5.
plassen min. Dette er det beste
resultatet mitt noensinne!
Jeg vil gjerne takke Bærum
Seilforening for all støtten i
år, det betyr mye for satsningen min. Jeg håper at Bærum
blir med meg videre mot mitt
neste store mål: OL i Rio de
Janeiro 2016!

REGATTAER I BÆRUM SEILFORENING
Terminlisten i Bærum Seilforening:
13.–14. oktober Bærum Høstcup, Alle jolleklasser
27.–28. oktober Dugnad Sarbuvollen og Bruksveien
26. oktober
Arangørfest 2012 (for alle som har bidratt, eller skal bidra i 2013)
Se terminlisten for alle detaljer – www.seilmagasinet.no/
id/35766.
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