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Sett fra Bodø: Vakkert, men vindstille

Tid for tilbakeblikk og planlegging
Høsten er en fin tid. Ikke minst en tid
for tilbakeblikk på den fantastiske sommeren vi har hatt, spesielt her i nord.
Et av spørsmålene jeg sitter igjen
med, er om vi som forening har klart å
tilby medlemmene våre det de ønsket
seg før sesongen? Skulle vi hatt mer
regatta? Var det rett type regattaer vi
avholdt? Hadde vi for mange regattaer
på programmet? Og diskusjonen om for
eksempel gunderstart eller ikke, skaper
fort liv og røre. Noen mener at det er
for få båter som «satser», mens andre mener regattaene blir tatt
for seriøst.
Og hva med turseiling? I år traff vi ikke helt med de organiserte turene. Jeg hører stadig at mer organisert turseiling ønskes,
men hva skal til for å treffe behovet til våre turseilende medlemmer? Bør vi ha en mer sosial profil?
Jeg spør også om våre mannskapsmedlemmer har fått et tilbud som har dekket deres forventninger? Har de følt seg som
fullverdige medlemmer? Har vi vært inkluderende?
Og våre jolleseilere. Fikk de det tilbudet de ønsket seg?
Svarene på disse spørsmålene er ikke gitt, og vi har sikkert
medlemmer med ulike syn. Alle til lags kan vi nok ikke gjøre, men
det må jo være lov å prøve.
Det fine med høsten er at man også kan rette blikket mot
neste sesong.
Skal neste års aktiviteter treffe forventningene til medlemmene, er styret helt avhengig av å få innspill om hva som ønskes.
Legger vi ned litt ekstra energi i dette forarbeidet, er det større
sjanser for at det vi velger å gjennomføre, vil gi medlemmene
mest mulig seilglede. 18. november vil vi avholde høstens første
temakveld, og planlegging av aktiviteter i 2015 blir hovedtema.
Jo flere som da stiller opp og melder sine ønsker, desto bedre
resultat vil vi få.
For våre unge jolleseilere kan 2015 bli et ekstra spennende år.
Bodø kommune har vedtatt å gi oss mulighet til å bygge naust
på Kløkstad. Finansieringen er ikke klar ennå, men flere stiftelser
og potensielle sponsorer er forespurt. Videre må det jobbes med
prosjektplan og byggesøknad og så videre. Slike bygg gjør seg
ikke selv, så her må det også skaffes frivillige til dugnadsarbeid.
Går alt den rette veien, vil dette bli fremmet som sak på årsmøtet
i 2015. Ved positivt vedtak, håper vi på en byggeperiode fra mars
til juni.
Med nytt naust vil sesongen kunne strekkes i begge ender for
jolleseilerne. Hvis vi i tillegg får engasjert én eller flere studenter
som instruktører, har vi forventning om at også aktivitetsnivået
kan økes.
Fortsatt god høst!
Oddgeir Strømsnes, leder i Bodø Seilforening
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AV BERNT AANONSEN • I
hvert fall – da
jeg fikk en frisk
bris på meg i
september, måtte jeg tenke: Å
ja, det var slik det var å seile i
skikkelig vind.
I Bodø har vi denne sommeren hatt 16 tirsdagsseilaser, shorthanded-regattaen
Nordland Offshore Race (NOR)
tur/retur Bodø-Værøy, Bodø
Singelhanded,
Landegodeseilasen og ikke minst Hovde
Vestfjordseilasen.
Dette har gitt meg mye
spennende og fin seiling. Jeg
legger ikke skjul på at jeg alltid seiler regatta for å vinne.
Men jeg må innrømme at den
nye NOR-ratingen ga min båttype (Bavaria 33 Cruiser) et
godt skudd for baugen. At vi
i Bodø denne sommeren har
seilt mange regattaer med
vind godt under 10 knop, har
ikke vært fordelaktig for meg
og båten min. Derfor er det
hyggelig å kunne glede seg
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STILLE I: Vakkert, men slitsomt for vikingskipet LOFOTR, som måtte
hive seg på årene for å rekke kvalkjøttet i Kabelvåg under årets Hovde
Vestfjordseilasen.
over andre «seire». Sterkest
i minnet står det øyeblikket
vi seilte spinnaker i 23 knops
vind: 9,5 knops fart, uten at
vi surfet på en stor bølge. Det
er ikke hverdagskost! Kanskje
ikke like spesielt for alle, men
for meg var det en opplevelse
som ennå sitter i kroppen.
De magiske øyeblikkene
oppnår vi vel akkurat når vi
kjenner at alt fungerer og at
vi får det til. Om vi ikke vinner
regattaen, er det for eksempel
artig å ha fått ned spinnakeren, rundet en bøye og så fått
ut genuaen så fort at vi gjør
et tydelig rykk fra de andre. Eller når vi har fått stilt seilene
med perfekt balanse og vi ser
at vi får ut det lille ekstra. Eller når vi klarer å lure oss forbi
i le for en overrasket konkur-

rent…. Vi får telle våre seire og
glemme nederlagene, så har vi
mer moro.
Noe av det artige er også at
det legges opp til varierte seilaser på tirsdagene: Langseilas,
baneseilas, gunderstart og
pølsebane. Noen vil nok si at
avslutningsseilasen før sommeren, hvor vi la inn oppgaver
som mob-øvelse og 720-graders vending, ikke var skikkelig
regatta. Men slike øvelser gjør
oss til bedre seilere fordi vi må
trene på noe uvant. At vi fikk
med oss 21 nye seilere på kurs
i våres, er også en glede for
foreningen.
Med mange minner avsluttes enda en seilsommer. Nå
begynner vintersesongen – og
for meg nye seilturer.
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Sett fra Lofoten: Regatta ja, men færre båter
Den røde tråden, jeg hadde
nær sagt den varme tråden,
gjennom årets seilsesong i
Lofoten, har vært det nydelig sommerværet. Fra første
til siste regatta. Men finvær
i nord betyr også lite vind.
Sånn er det.

AV
ROAR
BÅRDSEN • En
kikk gjennom
notater fra
alle tirsdagsseilasene våre i år, avslører
at det knapt har vært seilaser
med vind over fem m/sek.
Likevel – konkurranseinstinkt har vi, og det er sterkt.
Lite vind reduserer ikke dette,
jeg vil heller si tvert i mot.
Det ser vi, ubeskjedent sagt,
på resultatene vi lofotseilere
oppnår i seilaser her i nord.
Blant topp tre står det alltid
en seiler fra vårt miljø. Antall
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Sommeren 2014; statistisk
sett den beste sommeren – i
hvert fall siden 1980. En
sommer som har inneholdt
mye godt båtliv. Kanskje
noe lite vind for seiling?

STILLE II: «Kom sommarvind» (Tove Karoline Knutsen), synger kanskje
Trond Danielsen om bord i sin Hanse 350 EL TORRES.
seilere og båter har riktignok
de senere år gått noe tilbake.
I dag kan det virke som dette
har stabilisert seg på et akseptabelt nivå. Etter Bodø vil jeg
tro Svolvær har flest aktive
seilere i Nordland.
Tirsdagsregattaen er BSF
Lofotens viktigste aktivitet og
arena for kappseiling, samvær
og meningsutveksling. Vår
samling på Anker Brygge etter

seilaser er alltid populær. At de
fleste seilasene har start i indre
havn i Svolvær, gir også god PR
for seilsporten i Lofoten.
Lofotregattaen har vært et
populært arrangement med
utgangspunkt i idylliske Henningsvær. Dessverre preges
også denne seilasen av et visst
frafall. Den arrangeres tidlig
om høsten, som ellers hvert år
er en meget aktiv seilperiode
for oss som bor rundt Vestfjorden. Jeg nevner Bodø Singlehanded, Tjeldsundregattaen,
Lofotregattaen og Hadseløya
Rundt.
Mitt avslutningsspørsmål
blir da derfor: Har vi for MANGE seilarrangement?

