INTERNATIONAL KNARR CHAMPIONSHIP

Knarr-«VM» i Bergens Seilforenings regi

BERGENS
SEILFORENING

Vi er i vinden!
«Vi er i vinden» og «Seiling er gøy» er to
uttrykk vi i Bergens Seilforening kjenner
oss godt igjen med, og vi tenker da hovedsakelig på den sportslige innsatsen,
både internasjonalt og nasjonalt.
Bergens Seilforening-båten WHITE
SHADOW, med Torkjell Valland som
skipper og med blant andre Karl Otto
Book og andre BS-seilere om bord, gikk
helt til topps i svenskenes storbåtregatta i Marstrand. Helle Oppedal (11 år)
fikk flotte plasseringer under BIC-seilaser på Gardasjøen i påsken. BS-seilere hevder seg godt i NC-ene,
og Kjell Ove Klungrehaug tok igjen en flott seier i Askøy Shorthanded Race, for å nevne noe. Vi bergensere skal ikke skryte for
mye på oss, men nå begynner resultatene å komme.
«Vi er i vinden» med rekruttering og tilgangen er stor. Ukentlige treningsdager og helgesamlinger gir blod på tann. Vår ungdomstrener Ismael gjør en glimrende jobb, og påmeldingen til
årets sommerleir som arrangeres fra 23.–27. juni viser god deltagelse.
I skrivende stund er også påmelding til Stord Rundt 13.–15.
juni for Tur & Hav i god gjenge, men det endelige deltagerantallet
er ennå ikke klart. Likeledes skal det – for annet år på rad – avholdes Stord Rundt på brett!
Tur & Hav-utvalgets fjord- og fjelltur ble arrangert for 3. gang
i pinsehelgen. Rekordmange 22 båter deltok på turen til Rosendal. På programmet stod tur til Malmangernuten (872 moh.) på
lørdagen. For de aller sprekeste gikk turen til Melderskin (1426
moh.) på søndagen.
Dette er bare et lite utdrag av aktivitetene i Bergens Seilforening denne våren. Nevnes bør også Serieseilasene og Korsfjordtrimmen som arrangeres om tirsdagsettermiddagene. Vårt
nye klubbhus «Dokken» byr på varm middag før start og kaffe
og vafler under de-briefingen. «Dokken» er blitt et kjærkommet
tilskudd, med høy kursaktivitet og regatta- og treningsgjennomgang for de yngste, samt et regattakontor som kan sende «live»
bilder og resultater fra regattaene ute på fjorden. Her kan for
eksempel foreldre følge de yngste under trening. Ja, «seiling er
gøy» og nå har vi god vind i seilene.
Harald Thomsen, styreleder i Bergens Seilforening

Knarrseilere fra USA, Danmark, Tyskland og Norge
møtes én gang i året for å
kjempe om sitt uoffisielle
verdensmesterskap. Dette
omtales gjerne som IKC, en
forkortelse for International
Knarr Championship. I år er
Norge arrangørnasjon.
AV LARS JÅRVIK • Her til lands
er det Knarr-flåter både i Oslo
og Bergen, og annenhver gang
står disse to stedene som vertskap for mesterskapet. I år er
det Bergen sin tur og det er
invitert i alt 22 lag til dyst.
Det blir fem lag fra USA, ti fra
Norge, ett fra Tyskland og fem
pluss én fra Danmark. Danmark har vinneren fra 2013 og
får dermed en ekstra plass.
Planleggingen har pågått
en stund, for det tar tid å få på
plass et slikt mesterskap. Det
seiles i lånte båter og alle deltagerne blir innkvartert privat.
Både båteiere og venner av
Knarr-seilere må engasjeres
for å få til et slikt mesterskap.
Norsk Knarrklubb samarbeider
godt med Bergens Seilforening angående det formelle i
tilknytting til det sportslige.
Carl Fredrik Joys er leder for
Norsk Knarrklubb, og leder planleggingen og gjennomføringen
av mesterskapet.
– Å arrangere et vellykket IKC
krever omfattende planlegging,
sier han.
– I Bergen arrangerer vi IKC
hvert 6. år og vi har heldigvis
masse erfaring fra tidligere arrangementer. Selv har jeg vært
ansvarlig for organisering og
gjennomføring av to tidligere
IKC i Bergen. Arrangementet
går over en hel uke, 2.–9. au-

KNARR-LEDER: Carl Fredrik Joys
gleder seg til IKC 2014.
KNARR-SEILER: Tor Helge Valen
gleder seg også – til sitt første
IKC.
gust, hvor det planlegges å avvikles 14 seilaser. Det blir ca. 80
tilreisende gjester som skal innkvarteres og forpleies, og vi har
en rekke sosiale arrangementer.
Stort sett alle Knarrene i
Bergen er lokalisert i Bergens
Seilforening, og Bergens Seilforening har vært vertskap for
alle IKC i Bergen siden 1972 og
stått for teknisk gjennomføring
av seilasene. I år er det spesielt hyggelig å kunne invitere
til et nytt og fantastisk flott
klubbhus som vil skape en god
ramme for arrangementet.
– Vi er veldig glade for det
gode samarbeidet med Bergens Seilforening og at en av
deres aller beste regattasjefer,
Gunnar Grevstad, har sagt seg
villig til å ta denne utfordringen, sier Carl Fredrik Joys.
– De fleste i denne klassen
kjenner hverandre godt. Folk
innlosjeres privat og det virker
som at det er et godt kameratskap. Det legges opp til sosiale aktiviteter hver dag under
mesterskapsuken. Foruten de
faste festene med åpningsfest
og flaggseremoni, «Midweek
party» og avslutningsfest med
prisutdeling, legger vi opp til
felles frokost i Bergens Seilforening hver dag, og en samling

i klubbhuset med snacks etter
hver seilingsdag. På onsdagen,
som er fridag, er det lagt opp
til en båttur med MS STORD til
Rosendal.
Årets nye deltager fra Bergen er Tor Helge Valen. Han
har seilt mye Knarr de siste
seks–syv årene og er blitt en
av de virkelig gode seilerne.
Tor Helge fremhever at det
er nødvendig å seile mye, for
det er mange gode og erfarne
seilere i Knarr-klassen. Inntil
han kjøpte sin helt nye Knarr
til sesongen 2007, hadde han
seilt lite regatta. Etter dette
har han seilt nesten alle seilaser som klassen er satt opp
med. Han mener at også turseiling gir verdifull trening.
Det var singlehanded-seiling
med Oselvar som ga tenning
til mer seiling og å begynne
med regattaseiling i Knarr.
Det er viktig å ha et fast
mannskap når en seiler regatta. I IKC skal Tor Helge ha med
seg både Jan Christian Hjellestad og Jan Møller Nielsen.
Tor Helge ser frem til et
spennende IKC med mange
flotte seilaser og et godt miljø
både på regattabanen og i det
sosiale et slikt arrangement
byr på.

HENRIK WIGERS LARSEN

Stor aktivitet blant barn og ungdom

DE YNGSTE: Det vokser til nedenfra i Bergens Seilforening.
NYTT FRA BERGENS SEILFORENING •
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Barne- og ungdomsavdelingen
i Bergens Seilforening har hatt
en veldig fin vår. Siden åpningen
av det nye klubbhuset «Dokken»
i begynnelsen av mai har aktiviteten vært stor både hos joller
og brett. De fine nye fasilitetene
har virkelig gitt et løft. Det er
veldig moro å se store og små
samlet både før, under og etter
trening og regatta.
Etter
et
generasjonsskifte blant de unge har våre
eldste seilere begynt å måle

krefter både nasjonalt og internasjonalt. Helle Oppedal
representerte Bergens Seilforening under EM for BIC 293
på Gardasjøen med strålende
resultater. I Optimistjolle skal
Mathilde Elise Lind representere Bergens Seilforening i
JrNoM i Horten senere i sommer. De minste og ferskeste har
virkelig fått noen å se opp til,
samtidig som dette gir Bergens
Seilforening en bekreftelse på
at arbeidet som drives vil gi ut-

telling både på topp og bredde.
Gledelig var det også å se at
Bergens Seilforening arrangerte
norgescup for brett for første
gang i år. 35 seilere var i midten
av mai samlet på Raunefjorden
for å kjempe om heder og ære.
Vinden var ikke helt på seilernes
side, men like fullt holdt det
til seks seilaser. Imponerende
seiling helt fra rekrutter opp til
erfarne RS:X-seilere.
Om ikke lenge står et av
årets høydepunkt for de små
for døren, når sommerseilskolen avholdes første uken etter
skoleslutt. Dette er en unik
mulighet til å spre seilsportens
gleder utenfor det etablerte
miljøet. Vannsport i alle fasonger pleier å gjøre godt for
rekrutteringen.
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