BERGENS
SEILFORENING

Vi er i vinden – også i 2020?
Det er med stor interesse jeg leser «Slik
seiler vi i 2020» i SEILmagasinet 7/2013.
Vi i Bergens Seilforening har i den
senere tid jobbet med slike scenarier, for
at vi til enhver tid skal være attraktive
for våre medlemmer og ved rekruttering
av nye. Planlegging av sesongen 2014
er godt i gang og flere av omtalte elementer er allerede på plass.
«Tidstjuen» river i oss alle, og dette
vil vi ta hensyn til ved for eksempel å
innføre maksimaltid for regattagjennomføringer, avstanden til
regattabaner og forhold knyttet til helgeseilaser med mer. Her er
mange muligheter til fornying på det sportslige – tenke nytt på
utsiden av boksen!
BS har hatt tradisjoner tilbake til 1929 med egne «junioravdelinger», og vi er i ferd med å blåse nytt liv i dette tilbudet til våre
yngre seilere. Vi ønsker å være en attraktiv og innovativ forening
eller idrettslag, som kan gi et tilbud med utfordringer og opplevelser på ungdommens egne premisser. Formålet nå er å sikre
kontinuitet og videre rekruttering blant unge seilere ved å kunne
tilby det «seilproduktet» denne viktige gruppen virkelig ønsker å
engasjere seg med og ikke minst tar aktiv del i utformingen av.
Dette vil også være en god katalysator for Bergens Seilforenings
videre fremdrift og utvikling som en aktiv, kreativ og inkluderende seilforening.
Overnevnte forhold knytter seg også sterkt til utforming og
innhold i vårt nye klubbhus, som vi nå begynner å se konturene
av. Vi vil få kurs og undervisningsrom med de nødvendige fasilitetene, AV-utstyr og ta i bruk dagens teknologi som for våre unge
seilere gjør det interessant og i «takt med tiden». Videre har vi
historie tilbake til 1872 som også skal ivaretaes og videreføres.
Tradisjoner gjennom generasjoner gir oss erfaring, men vinden
blåser fortsatt sterkt for innovative og kreative muligheter for
å fremme seilsporten som et meget attraktivt fritidstilbud i en
travel hverdag. Bergens Seilforening – med stø kurs mot 2020!
Harald Thomsen, leder av Bergens Seilforening

TRAPEZ: Trapez-jollen var populær på 1960- og 70-tallet da junioravdelingen var aktiv.

BLÅSER LIV I GAMMEL AVDELING

Juniorene er vår viktigste ressurs
En avdeling med lange tradisjoner og gode resultater
har gjenoppstått.

AV OVE LIND • Junioravdelingen i Bergens Seilforening ble
stiftet i 1929. Den favnet om
juniorenes interesser og var
samlende for alle juniorklassene, Optimist, Gazelle, Grimstadjolle, Trapez alle med hver
sin klasseklubb. Egne møter,
hyggelige
sammenkomster,
kursaktiviteter, spleising, regler, sjømannskap for ialt ca.
100 aktive ungdommer.
I 1969 ga avdelingen ut
jubileumsboken som beskriver
aktivitetene. De siste generasjonene har ikke hatt glede av
en slik miljøskapende og inkluderende gruppering. Foreldregenerasjonen overtok og ledet
arbeidet ut fra slik man mente
var best. Toppseiling var i fokus.
Rekruttering i yngre rek-

ker er den store utfordringen
i norsk seilsport. Fokus legges
altfor meget på elite og topp i
forhold til dette, også fra forbundet side.
Bergens Seilforening er i
vinden. Vi har blåst liv i junioravdelingen. Den er etablert
med eget styre bestående av
fem juniorer fra alle klassene.
Organisatorisk er den lagt
under sportsutvalget. Ingen
voksne er med i styret. Leder i
junioravdelingen har møterett
i BS’ styre.
En del ivrige seilere som
brenner for miljø, og inkluderende tiltak i alle aldersklasser har tatt stafettpinnen.
Åtte juniorer har engasjert
seg i seilforeningens Melgesprosjekt. som blir et lokalt
Norsteam-prosjekt. Vi skal
stimulere og friste seilere på
ulike nivåer til å oppleve seilingens mangfold. De yngste

skal trekkes med og få føle
seiling i større båter sammen
med våre Melges-seilere.
Her skal satses på mangfold, bredde, sosiale tiltak, kurs
og opplevelser. Ski-yachting,
alle husker vel dette, ja, selv
om vinteren kan miljøet vedlikeholdes.
Kanskje blir vår tradisjon
med «BS Team» fra 1980-årene igjen en realitet.
Foreningen legger til rette
for disse aktivitetene både på
vann og land. Nytt klubbhus
skal samle og engasjere. Våre
ungdommer er vår viktigste
ressurs som vi skal ta vare på.
De må selv få kjenne på det å
skape noe for seg selv og til
seg selv i et miljø som i mange
år har vært preget av «voksenseiling».
Vi gleder oss over dette og
ser frem til mange engasjerte
seilere i vårt miljø.

Det 45. internasjonale
Knarr-mesterskapet– IKC
– ble arrangert i San
Francisco i begynnelsen av
september.
AV CARL-FREDRIK JOYS • Det
stilte 27 lag, hvorav 14 var fra
San Francisco, åtte fra København, tre fra Bergen, ett fra
Oslo og ett lag fra Tyskland.
Alle de tre Bergen-lagene representerte Bergens Seilforening med skipperne Johan
Hvide, Lars Jårvik og CarlFredrik Joys.
I et IKC er det alltid vertslandet som stiller sine Knarrer

til disposisjonen for seilerne,
det trekkes lodd om båtene
og vi skifter båt hver dag. San
Francisco Bay Knarr Accociation stilte med 27 nydelige
Knarrer pluss tre gode reservebåter, alle med nye aluminiumsmaster og nye seil. Aldri
før har vi under et IKC seilt en
flåte med så gode og like båter.
I løpet av uken ble det seilt
10 seilaser i krevende forhold
med opptil 30 knops vind, stor
sjø og kraftig strøm. Det var
meget tette felt og det skilte
lite mellom de første og siste i
mål. I åtte av ti seilaser skilte
det mindre enn to minutter
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mellom første og siste båt i
mål, så det var ikke rom for
å gjøre en eneste feil om du
skulle ligge i teten.
Årets IKC gikk samtidig som
Americas Cup. Det var spennende for oss også å følge med
der. På banen kunne strømmen
svært sterkt, og hvis vi startet med motstrøm, var det et
kappløp om å komme først mot
land for å få mindre strøm. Og
når 27 båter treffer land samtidig og alle vil tråkle seg nærmest mulig land opp mot toppmerket, og det skrikes «plass for
land» og «styrbord» overalt, så
blir det action.

TRUDE KJOS FALKENBERG

Friskt og svært vellykket Knarr-mesterskap

2014: Til neste år blir det internasjonal Knarr-seiling i Bergen.
Det er svært høyt nivå på
seilerne som stiller opp i et
IKC, spesielt er danskene og
amerikanerne gode. Vi må nok
innse at vi har et stykke igjen

før vi kan hevde oss i toppen.
Årets IKC ble vunnet av Søren
Pehrsson fra Danmark. Beste
norske plassering var Johan
Hvide med en flott 11. plass.
Årets IKC ble fortjent kåret
til «best IKC ever». Det var en
stor opplevelse for oss som
fikk være med. I 2014 går IKC
i Bergen 2.–9. august i regi
av Bergens Seilforening og
Knarr-klubben.
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