BERGENS
SEILFORENING

Første årsmøte i nytt klubbhus
Bergens Seilforening har avholdt sitt ordinære årsmøte for første gang i nytt klubbhus. En flott ramme om et viktig møte.
70 stemmeberettigede var fremmøtt
og viste stor entusiasme og interesse
for foreningen sin. Den formelle delen
av møte ble trygt ledet av Harald Thomsen, som til slutt summerte opp sin tid i
styret og siste 2,5 år som leder. Det har
vært en flott tid i foreningen, hvor bygging av klubbhus ble sluttført til glede
for alle medlemmene.
Valget ble gjennomført i betryggende stil av Elna Nini von
Erpecom som leder i valgkomiteen. Et grundig arbeid var nedfelt
og nytt styre ble valgt:
Leder:
Ove Lind
Nestleder:
Johan Hvide
Styremedlemmer: Ranveig Strømsnes (ikke på valg)
		
Eirik Rosenberg
		
Trine Lise Hole Isager
		
Knut Jørgen Haaland
Varamedlemmer: Henrik Wigers Larsen
		
Hallgeir U. Hatlevik
Seilsporten i vest står alene og må i all vesentlig grad bygge
på sin kompetanse og erfaring i egne rekker. Det har vist seg å
være vanskelig å etablere faste samarbeidsformer med hensyn til
treningsleire og samlinger for nasjonale grupper på Vestlandet i
deler av sesongen. Dette temaet drøftes stadig i vår aktive krets,
og vil være fast på agendaen fremover. NSFs landslagstrener
uttaler seg om toppseiling i SEILmagasinet, og man stiller seg
undrende til hans manglende evne til å implementere miljøer i
andre deler av landet. NSF lager treningssamlinger som foregår i
det sentrale Østland-området.
Da vi alle er foreninger som er med i felleskapet, ønsket vi
også en større grad av inkludering når dette er praktisk mulig å
gjennomføre når det gjelder sesongplanlegging.
Signalene var tydelige da Espen Guttormsen og Per Christian
Bordal besøkte Bergen tidligere og møtte foreninger her i vest.
Bergens Seilforening har ambisjoner og satser nå langsiktig
med ansatt trener og strukturerte treningsopplegg for alle jolleog brettseilere. Vi har et utmerket samarbeid foreningene i mellom, noe alle nyter glede av og som vi vil se frukter av i årene som
kommer. Norges seilelite i jolle- og brettklasser vil nok merke seg
våre seilere som fremtidige utfordrere til tronene.
SEILmagasinet betyr mye for seilsporten. Et bredt, allsidig engasjement førte til midler gjennom Gjensidigestiftelsen som kom
foreningene til gode. Dette resulterte i en kraftig oppblomstring
av seilaktivitet blant barn, og seilskoler var raskt fullbooket. Nå
gjentar SEILmagasinet arbeidet, og sammen med NSF mottar
man nye midler fra Gjensidigestiftelsen som muliggjør anskaffelse av materiell og båter til foreninger som satser på barne- og
ungdomsseiling.
Det er et imponerende arbeid og det viser seg at det går an.
Nå samler vi oss til en ny aktiv, sesong i Bergens Seilforening, hvor sterk kultur og entusiasme skal bygge fundamentet til
suksess på regattabanen i årene som kommer.
Ove Lind, leder i Bergens Seilforening
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INNGREP: En havneutbygging i Raunefjorden vil få svært negative konsekvenser for friluftslivet i området.

Ny godshavn for bergensregionen
Hordaland Fylke har i lang
tid arbeidet med å etablere
en tjenlig godshavn for bergensregionen.

SVEIN ARNE SVEEN • Fylket har
startet en planprosess med tre
alternative løsninger for en
intermodal havn. Et av forslagene er å bygge ny havn i
Raunefjorden i Flesland/Hjellestad-området i Ytrebygda
bydel.
Parallelt er Jernbaneverket
gitt i oppgave å gjennomføre en konseptvalgsanalyse
for nytt logistikknutepunkt i
bergensregionen. Valg av logistikknutepunkt vil påvirke
stedsvalg for godshavnen, og
Hordaland Fylke har på den
bakgrunn satt egne planer på
vent. Konseptvalgsanalysen er
forventet ferdig til sommerferien 2015.
Dersom Raunefjorden blir
valgt som sted for ny godshavn, vil dette være ødeleggende for Bergens siste
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havneplaner i Raunefjorden.
Foreningens argumentasjon
mot godshavn i Raunefjorden
baseres på tilgjengelige fakta
omkring logistikk med hensyn til ny havn. Foreningen er
aktiv med å spre denne kunnskapen til lokalsamfunnet, til
Bergen-området via media,
stands i området og så videre.
Videre arbeider «Raunefjordens Venner» målrettet
mot politikere og de politiske
partiene på fylkesplan og
kommunalt plan og har som
målsetting å få Raunefjorden
som forslag til ny godshavn
lagt politisk dødt.
Noen av partiene har flagget at Raunefjorden ikke er
et alternativ, men de store
partiene har ennå ikke tonet
flagg! Det er kommunevalg
i år, og Raunefjordens Venner og Bergens Seilforening
skal provosere frem partienes
standpunkt til godshavnsaken
i god tid før kommunevalget.

Jollegruppen i full gang
I Bergens Seilforenings
barne- og ungdomsgruppe
står våren for døren og
aktiviteten begynner å ta
seg opp.
AV HENRIK WIGERS LARSEN • For
våre ivrigste seilere har imidlertid sesongen vart i to måneder allerede. Ved hjelp av vår
ansatte trener, Ismael Gallego,
har treningene foregått rett
etter skoleslutt. I tillegg til
mange gode timer på vannet
har dette ført gruppen tettere
sammen, og vi håper dette

skal bære frukter når sesongen
går i gang for fullt.
Vinterseiling er imidlertid
ikke for pyser. Kalde fingre og
tær har det vært mange av,
men smilene har like fullt vært
på plass. Mye takket være
bergensseilernes nye «varemerke»: farmorvottene.
I tillegg til treningen som
foregår, er også planleggingen
av årets store arrangementer
i full gang. Helgen 2.–3. mai
inviterer vi alle landets jolleseilere til norgescup i vårt
flotte anlegg. Vi gleder oss vir-

kelig til å ta imot både seilere
og foreldre i vår nye storstue i
Kviturspollen. Informasjon om
arrangementet kan finnes på
www.bergens-seilforening.no/
nc2015.
Velkommen til Bergen!

NORTH SAILS FORUM SPESIAL: FOREDRAG MED WOUTER VERBRAAK
25. mars var 115 entusiastiske hordalandsseilere
samlet til et spennende, innholdsrikt og underholdende
foredrag med norsktalende
Wouter Verbraak, en av
verdensstjernene på den
profesjonelle seilarenaen.
JAN HJELLESTAD • Arrangementet i vårt nye klubbhus
«Dokken» ble en stor suksess
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ubebygde skjærgård. Naturinngrepene vil være av store
dimensjoner, og et viktig frilufts- og rekreasjonsområde,
og område for båtsport av
alle slag, vil være tapt for all
fremtid.
Bergens
Seilforenings
baneområder for joller og
kjølbåter vil forsvinne ved en
havne
utbygging, og foreningen må flytte sine trenings- og
regattaområder til Korsfjorden.
Korsfjorden er åpen og kjent
for mye vind og sjø, og er derved tidvis ikke egnet for barn
og ungdom i joller og mindre
båter.
Bergens Seilforening har
sammen med store deler av
lokalsamfunnet
protestert
kraftig mot godshavnplanene.
Bergens Seilforening samarbeider med «Raunefjordens
Venner» som representerer
privatpersoner, lag og foreninger i Ytrebygda. Foreningen er
en upolitisk organisasjon som
har som hovedmål å bekjempe

med en aktiv forsamling som
skapte god stemning, og som
stilte mange gode spørsmål.
Mange var naturlig nok nysgjerrig på hva som hendte da
VESTAS WIND grunnstøtte på
revet i Det indiske hav.
Wouter Verbraaks nye
bok (på engelsk) «Beyond
the Break» kommer ut i juni.
Bestill den på www.boekenfabriek.nl.

Ekstra hyggelig var det at
så mange seilere fra andre
foreninger tok turen til foreningens største klubbkveld til
nå. «Dokken» er med på å skape ny aktivitet i foreningen,
noe som var hovedhensikten
med å investere i nytt klubbhus. Vi har plass til minst 150
og vi tar mål av oss om å fylle
«Dokken» til ripen med andre
stjerner til høsten og vinteren.

