Godt sjømannskap
Årets Skagen Race var i en klasse for
seg. Med 265 registrerte båter før
start, og bare 25 i mål, var det stort
frafall underveis.
Mange skippere meldte allerede
flere dager før start at de ikke kom til
å starte, og nærmere starten kom det
enda flere avmeldinger.
Da starten gikk fra Åsgårdstrand,
Arendal, Århus, Helsingør og Marstrand
onsdag 29. mai kl 19.00, var det allerede rundt 80 båter som ikke stilte
til start. Dessverre skulle bare 25 komme i mål. De første båtene
brøt allerede ved Tønsberg, og til slutt lå det flere båter i Strømstad og Smögen enn hos oss i Skagen.
Selv om det er synd at så få båter kom i mål, mener jeg det
vitner om godt sjømannskap.
Skipperne meldte at det var hensynet til mannskap og
materiell som veide tyngst da de brøt. Beklageligvis fikk noen
deltagere skader under årets seilas, og det røk noen seil i kulingen. Det kunne likevel oppstått større skader om ikke skipperne
hadde respektert forholdene og tatt riktige avgjørelser.
Jeg vil gjerne gratulere «EnderPearl» som tok årets overallseier. Men i det været vi hadde i år fortjener alle båter også
en gratulasjon, spesielt de tre singlehanded-seilerne som kom
i mål – helt på egen hånd: «Hard to get», «Feelgood» og «Lady
Stardust». Det var mange slitne, men stolte og fornøyde seilere
som kom inn i år.
Neste år er det 25 års jubileum. Da gleder vi oss til å se så
mange som mulig til start og i Skagen.
Samtidig med Skagen Race er det også en aktiv jolleaktivitet
på Sarbuvollen. Siden før påske har våre ivrigste seilere holdt på,
og nå i sommer er det mesterskap for de eldste optimistjolle
seilerne.
På øya vår, Ytre Vassholmen i Oslofjorden, har det vært gjort
et omfattende dugnadsarbeid både ute og innendørs denne
våren. Nå i sommer har vi for første gang overnattingsleir i
nyoppusset klubbhus. Jeg har stor tro på at vi kan få mye seilaktivitet på Ytre Vassholmen, og ser fram til resten av sommeren
og seilsesongen.
God sommer!
Christian G. Gundersen, leder i Bærum Seilforening

Sommerleir-klær til Afrika
Det gjenværende lageret
av klær etter Vassholmen Sommerleir i Bærum
Seilforening har fått nye
eiere: Barneskoleelever i
Sør-Afrika.

AV TARJEI MO BATALDEN • I
påskeferien var Vassholmen
Sommerleir på besøk ved Lujilo
Mission School i Eastern Cape i
Sør-Afrika. Skolen, som startet i
2013, har 34 barn og tre lærere.
TRADISJONER I AFRIKA. Det er
andre gang Vassholmen Sommerleir er i Afrika.
– Alle elevene fikk sin
egen t-skjorte, og resten ble
gitt til skolens egen butikk.
Dagen jeg var der brukte vi
til omvisning, leker, sang og
moro i fellesskap og på tvers
av språkbarrierer, forteller
leirleder Gard Jakob Ørka.
Ørka tok også med seg
noen av Vassholmen Sommerleirs tradisjonelle sanger
til skolen, som er ideell og
drevet privat uten støtte fra
myndighetene. Misjonsskolen
er en samlingsplass for de lokale barna, hvor få vet verken
hvor gamle de er eller hvem
foreldrene deres er.
– På skolen lærer de om
samhold og hvordan virkeligheten fungerer gjennom et
eget økonomisk system. Elevene kan tjene «skolepenger»
som de igjen kan bruke på arbeidsbøker, blyanter, hviskelær
og klær, forteller Ørka.
BETYDNINGSFULLT TILTAK. For
Vassholmen-leiren er besøket
i Sør-Afrika viktig. Det er ikke
første gangen sommerleiren
har drevet med slike tiltak.
Sist gikk klærne til barn og
unge i Uganda.
– Det er viktig at både
seilere og foreninger deler og
legger til rette for at andre

GARD JAKOB ØRKA
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T-SKJORTER: Alle elevene fikk sin egen sommerleir-t-skjorte.
skal kunne få det bedre, mener Gard Jakob Ørka.
Vassholmen Sommerleirs
kles-utdeling er inspirert av
Norsk Seilforbunds program,
som oppfordrer klubber til
å gi bort gratis plasser til
familier som ikke kan ta seg
råd til å sende barna på sommeraktiviteter.
MÅ IKKE HANDLE OM SEILING.
– Vi håper dette kan inspirere
andre sommerleire i Norge til
lignende tiltak. Det er viktig
at seilere hjelper andre med
å få det bedre, enten det er
inkludering til seilsporten
eller bare en hyggelig gest,
avslutter Ørka.
SAMMEN: Leker, sang og moro
i fellesskap og på tvers av
språkbarrierer.

GARD JAKOB ØRKA

BÆRUM

GJØR NOE FOR ANDRE

I SØR-AFRIKA: Vassholmen
Sommerleir besøkte Lujilo Mission
School.

NYE HØSTKURS RS FEVA OG OPTIMIST
Det er aldri for sent å seile. Alle som er på sommerleir hos oss
nå i sommer eller ønsker å lære å seile, kan lære mer ved å
være med på en helt ny runde med nybegynnerkurs i Optimistjolle og RS Feva.
Kurset går hver onsdag fra skolestart til høstferien. Det
bygger videre på sommerleiren, og man lærer det mest grunnleggende av seiling.
Se bseil.no eller kontakt sport@bseil.no for mer informasjon og påmelding.

GARD JAKOB ØRKA
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ERIK UTNE POPPE

KULING: «Enderpearl» mot mål i Skagen som første båt fra Åsgårdstrand.

SKAGEN RACE 2019

AV TARJEI MO BATALDEN • Én
etter én båt varslet at de ikke
kom til å stille til start. Da
startskuddet for de første
klassene gikk om ettermiddagen onsdag 29. mai hadde
over 80 båter trukket seg
allerede. Av de snaut 200
båtene som startet, kom kun
25 i mål. Det ble mye å gjøre
for nattevakten på regatta
kontoret.
Første båt over mållinjen
var «Frostboxen» som startet
i Århus. Fra Åsgårdstrand tok
«Enderpearl» overall-seier og
Line honour.
I den tøffe singlehandklassen var det Owe Inge-

mann Waltherzøe med «Hard
to get» som tok en imponerende seier. Waltherzøe hadde
korrigert tid bare to timer bak
overall-vinner «Enderpearl»,
som hadde et mannskap
på 18.
Tross få fullførte båter
ble det smådramatisk på
målkontoret natt til fredag
da det var to båter vi ikke
hadde hatt kontakt med på
lang tid. Én av båtene seilte
i TurGlede-klassen, og hadde
dermed tracker. Båten var
utenfor dekningsområdet en
god stund, men dukket etter
hvert opp igjen.
Etter VHF-oppkall
gjennom Lyngby radio og
Stockholms radio fikk man
etter hvert kontakt med båten
som hadde seks personer om
bord. De meldte at alt etter
forholdende var greit, men de
hadde fått tau i propellen. I
grålysningen torsdag morgen,
da båten ankom Skagen, fikk

LINE HONOUR: «EnderPearl» var første båt over mållinjen fra Åsgård
strand og vant også overall. Christen With og skipper Kenneth Bjørklund.

de assistanse fra redningstjenesten til å komme seg trygt
til havn.
Den andre båten vi ikke
hadde kontakt med var i
singlehanded-klassen, og den
hadde verken tracker eller AIS
om bord.
Etter flere timer med ubesvarte oppkall på VHF, satte
Lyngby radio og redningstjenesten i gang søk etter
båten med redningsbåter og
helikopter. Heldigvis ble båten
funnet etter kort tid, og den
meldte at alt var bra.
Neste år er det 25-års
jubileum for Skagen Race. Vi
håper på bedre seilforhold og
ser fram til å se mange under
jubileumsseilasen.

PÅ BRYGGA: Seilerne hadde mye å snakke om.

AXEL NISSEN-LIE

Det skulle bli en av de største Skagen Race-regattaene
noen gang. Godt over 250
påmeldte, venteliste, start
sent på våren. Men under
skippermøtet tre dager før
start i mai kom de første
faresignalene: Kulingvarsel.

TARJEI MO BATALDEN

Én av ti båter i mål

«HARD TO GET»: Owe Ingemann Waltherzøe, Hanse 445, fra Brevik
Seilforening, vant singlehandedklassen.

TARJEI MO BATALDEN

VASSHOLMEN SOMMERLEIR – FÅ PLASSER IGJEN
To uker med sommerleir er
overstått - nå er det to igjen.
Fortsatt er ledige plasser
på Optimist, brett og RS
Feva i både uke 32 og 33,
de to siste ukene av skolens
sommerferie. Overnattingsleiren i uke 33 blir ekstra
spennende, med fem dager
i Oslofjorden med seiling,

vannlek og oppdagelse på
øyene i nærområdet.
Den ordinære sommerleiren på Sarbuvollen er fra
klokka 9 til 16.
Vi har to seiløkter og
spiser lunsj på land, med god
tid til bading, stafetter, rebus
og andre aktiviteter.
Etter sommerleiren

kan seilerne være med på
nybegynnerkurs i RS Feva
eller optimistjolle. Vi starter
en helt ny runde nybegynnerkurs.
Se bseil.no eller kontakt
sport@bseil.no for mer
informasjon og påmelding.
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