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VAKKERT: Desember-stemning for optimistseilerne i juletreseilasen.

OPTIMIST

Lite vind og mye moro på juletreseilasen
Fjorårets aller siste regatta
i Bergens Seilforening, den
tradisjonsrike juletreseilasen,
gikk av stabelen lørdag 8.
desember.
AV HEIDI HJELLESTAD • I alt 28
unge seilere fra ulike forenin-

ger på Vestlandet deltok i den
uhøytidelige regattaen hvor
det sosiale før og etter regattaen betyr vel så mye som
selve seilingen. Premiering
for beste julepynting både av
båt og seiler, premieutdeling
og taco-middag i klubbhuset,

utlodning med masse fine
premier og overnatting i
klubbhuset for de som ønsket
det, var blant ingrediensene. Og da gjorde det vel
i grunnen ikke så mye om
vinden lot vente på seg lørdag
formiddag.

CARL-OLAV WICKMANN

Så var 2018 gått over i historiebøkene
og et nytt år med nye muligheter er
allerede kommet godt i gang. La oss
håpe det blir et år med gode forhold
for alle som liker å utnytte seillivets
gleder, enten det er på regattabanen
eller på tur langs den flotte kysten vår.
Mulighetene er mange, og det er opp
til oss selv å benytte oss av dem.
I Bergens Seilforening ble fjoråret
enda et år hvor vi la ned mye arbeid i å
ta vare på og videreutvikle eiendommene våre. Det lyktes oss å få kjøpe et eldre naust som grenser
til havneanlegget, og gjennom flott dugnadsarbeid og iherdig
innsats av vår driftsleder Kjell-Ove Bruås og hans hjelpere
gjennom vinteren, kunne vi forestå den offisielle åpningen av
Smådokken, som naustet nå heter, under vårens sesongåpning.
Smådokken og området rundt er tilrettelagt for våre unge
seilere, og er et litt mer uformelt og rustikt supplement til
klubbhuset. Gjennom sesongen har vi observert at fasilitetene
er blitt godt utnyttet, noe som er veldig hyggelig. Arbeidet med
eiendomsutvikling vil fortsette også i tiden som kommer, ettersom vi planlegger en utvidelse av havneanlegget for å kunne
få plass til flere båter og samtidig legge forholdene bedre til
rette for de ulike aktivitetene vi bedriver i foreningen vår. Bedre
slippsettingsforhold og mindre fare for konflikt mellom joller og
større båter som skal inn og ut av havnen, er noe av det vi håper
å kunne få til gjennom en utbygging.
Vi gikk inn i det nye året med brask og bram, bokstavelig talt,
da stormene herjet på Vestlandet i nyttårshelgen. Heldigvis unngikk vi skader av betydning, men som alltid når uværet står på,
ble vi minnet om hvor viktig det er å tenke sikkerhet og å treffe
alle nødvendige forholdsregler i havnen, blant annet gjennom å
sørge for at alle båter har mange nok og gode nok fortøyninger.
Og vi må i tillegg naturligvis sørge for at alt som kan komme
til å løsne i sterk vind, som seil, tauverk eller presenninger, er
tilstrekkelig festet.
I nyttårsstormen fikk et par av våre medlemmer seg en
kjedelig overraskelse ved at seil som ikke var tatt av for vinteren,
blåste ut og ble ødelagt, og slikt er alltid kjedelig. Selv om vi har
en fantastisk lun og fin havn, er det ikke til å unngå at uhell kan
skje når det blåser som verst, slik det gjorde i nyttårshelgen. La
oss håpe at det ikke blir mange slike runder utover vinteren. Jeg
vil ønske alle våre medlemmer og venner et riktig godt nytt år
og en fin seilsesong!
Johan Hvide, leder i Bergens Seilforening

CARL-OLAV WICKMANN

Godt nytt år!

GEORGE OEHME

SEILFORENING

JULEPYNT: Både joller og seilere var julepyntet – fra baug til ror og fra topp til tå – i juletreseilasen.

FOREDRAG

Are Wiig trakk fullt hus i desember
Det skjer ikke så veldig ofte
at Bergens Seilforening må
åpne opp skilleveggene for å
tilrettelegge for maksimalt
med sitteplasser i klubbhuset. Men da Are Wiig i
begynnelsen av desember
hadde tatt turen over fjellet
for å fortelle om sin deltakelse i Golden Globe Race
i 2018, måtte alle vegger
vekk og det var knapt en
stol å oppdrive.

AV HEIDI HJELLESTAD •
Grunnen til den enorme
oppslutningen er trolig enkel,
nemlig at Golden Globe Race
er et høyst spesielt regattaarrangement, og at Are Wiig er
en spesiell seiler som har en
spesiell historie å fortelle. Og
når Are først velger å avlegge
foreningen vår et besøk for
å fortelle om seilasen, ja, så
benytter folk anledningen til
å stille opp.
Are begynte med å fortelle
litt om historien bak Golden
Globe Race, soloseilasen
som går jorden rundt uten
stopp, hvor deltakerne seiler i

båter som er eldre enn 30 år
og med utstyr fra 60-tallet, og der alle elektroniske
hjelpemidler er forbudt. Det
er nærmest en slags retroregatta.
Deretter gikk Are over til å
berette sin egen historie. Den
begynte for mange år siden,
med et gryende ønske om å
delta i Golden Globe Race,
fulgt av nitidig planlegging
og forberedelse, og ikke minst
innkjøp av båten «Olleanna»,
en langkjølt OE32 fra 1973.
Flytting fra hus til en mindre
leilighet var blant flere tiltak
som ble gjennomført for å
finansiere deltakelsen. Om
mange i salen lot seg imponere av seileren, var det nok
mange som ble litt fascinert
av konen hans også, som
støttet opp gjennom hele prosessen og bidro til å gjøre det
mulig å stille til start fra Les
Sables-d’Olonne i Frankrike 1.
juli 2018.
Historien endte beklagelig
nok med kullseiling og mastebrudd utenfor Sør-Afrika, og
Are Wiig måtte ta seg inn til

Cape Town og avbryte regattaen. Før havariet lå han på
tredjeplass, og var i ferd med
å reparere utstyr etter flere
dager med storm i Sør-Atlanteren. Heldigvis slapp han selv
unna uhellet uten skader, og
han har allerede et håp om å
kunne stille opp på nytt neste
gang det skal arrangeres
Golden Globe Race, og da i en
noe større båt.
Refleksjoner rundt det å
være helt alene, organisering
av døgnrytmen og livet om
bord, sjømannskap og seilerfaring i all slags vær og vind,
var blant temaene på Are
Wiigs agenda. Den store gjengen som hadde møtt opp for å
lytte til soloseileren, fikk med
seg et interessant og spennende foredrag krydret med
flotte bilder og videoklipp.
Arrangementet ble avsluttet med premieutdeling for
Korsfjordtrimmen, Askeladden og Høststormen ved
Hordaland Seilkrets. Takk til
Tur og Hav-komiteen for et
flott initiativ og et godt gjennomført arrangement!

