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HEVDET SEG: Helle Oppedal seilte godt i til dels mye vind i Soma Bay.

IFCA UNGDOMS- OG MASTERS-VM 2016 I EGYPT

Helle Oppedal med strålende innsats som eneste jente

I VM I EGYPT: Helle Oppedal.

SURFMOTION

AV KRISTIAN OPPEDAL • Arrangøren hadde lagt til rette for
et arrangement av ypperste
klasse.
Det var estimert at ca. 200
seilere ville ta turen til Soma
Bay i Egypt. Men IS ville det
annerledes og lyktes med å
spre frykt.
Kun 18 seilere stilte til
slutt til start. Til gjengjeld representerte de 18 seilerne hele
12 nasjoner. For de som var til
stede, ble arrangementet like
vellykket som forventet.
SurfMotion, som sto som
arrangører, leverte både på
land og på vann. Juniorene
fikk seilt hele 25 race med
vind fra 12–30 knop.
Vannet og luften holdt
ca. 30o C, og drikkevann ble
utlevert av arrangøren fra
starttårnet. Beach party-ene

var strålende og sikkerheten
upåklagelig.
Etter en uke med vind var
det Italia som stakk av med
seieren, foran Frankrike og
Danmark.
Vår egen seiler, Helle
Oppedal, leverte en strålende
innsats og vant, som eneste
påmeldte jente, jenteklassen.
Hun fikk også satt flere av
guttene på plass, så det blir
spennende å se hvilke resultater hun kan oppnå neste år i
Frankrike, når deltagerantallet
forhåpentlig blir mer som normalt. Takk til Surfmotion og
Soma bay!

SURFMOTION

Ukene og måneden før årets
IFCA Slalom Ungdoms &
Masters VM ble preget av
oppturer og nedturer.

VARMT: Med 30 grader både i luften og vannet, var arrangørene nøye med å forsyne seilerne med drikkevann.

Stor suksess for sommerseilskolen i Bergens Seilforening
Med over 40 deltagere ble
årets sommerseilskole, arrangert av Bergens Seilforening nest siste uken i juni,
også i år en stor suksess!

AV CHRISTOFFER GURVIN SKAALAND • Til tross for litt regnvær
og lite vind, fikk deltagerne
gjennom hele uken prøve seg
på ulike vannaktiviteter som
seiling, windsurfing, tube-

kjøring, standup-padling og
bading. Ukens høydepunkt ble
øytur med grilling. Både trenere, barn og foreldre har hatt
en fantastisk uke og vi håper
alle kommer tilbake neste år!

SOMMERSEILSKOLE: Seiling,
lek og moro og innlagt øytur
med grilling på Bergens Seilforenings seilskole i sommer.
Foto: Jens-Kristian Hansen.
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