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160 DELTAGERE PÅ SOMMERLEIR 2015
I sommer har Bærum Seilforening igjen vært fylt med lek
og moro med nye og gamle venner, i jolle og brett, både
over og under vann. I år, som i fjor, har vi hatt mer enn
160 deltagere på sommerleir!
AV TALLAK UTNE • 160 deltagere i alderen 8 til 14 år har deltatt
på en av de fire ukene med leir. Kurstilbudet bestod av seiling
med Optimistjolle, RS Feva eller brett. Noen av deltagerne er
allerede medlemmer i klubben og har brukt sommeren på å finpusse teknikken, mens andre har hatt sitt første møte med joller, brett og klubben. Kurs fortsetter utover høsten og vi håper
å se både nye og kjente fjes på brygga.
Sammen har en gjeng med flotte, blide og proffe trenere levert et akkurat passe krevende opplegg og kurstilbud for barna.
Både erfarne og nybegynnere har fått lov til å strekke seg og
teste noen grenser – godt innenfor trygge rammer, men likevel
skikkelig spennende.
Vi gleder oss allerede til sommerleiren neste år!
Gå inn på vår nettside bseil.no for mer informasjon om videre kurstilbud og kontaktinformasjon.
Vi er på Facebook også – søk på «Bærum Seilforening».

BEST FRA BÆRUM: Ulrik Sandvig og Tanya Ferner Heglund ble det beste Bærum-laget med sølv.

Strålende forhold og verdige mestere
Årets Snipe NM ble arrangert av Bærum Seilforening
på Vassholmbanen. Det var
årets beste helg for seiling
så langt i år.

AV GEIR NORMANN HANSEN •
Varme, sol og vind er sjelden
i Indre Oslofjord, så det ble
en fantastisk seilhelg for de
34 båtene som deltok i årets
NM i Snipe. Norgesmesterskapet var åpent og vi hadde
fått besøk av seilere fra Sverige, Danmark og Belgia. Det
var høy kvalitet på seilingen
denne helgen.
Det startet torsdag ettermiddag med sol og 7–8 m/sek
fra sør. Det ble seilt to seilaser
på torsdag på olympisk bane.
Fredag hadde vinden løyet
noe, men vi fikk gjennomført
tre flotte seilaser.
Mesterskapet ble avsluttet
på lørdag med to seilaser. Som
resultatene også viser var det
vanskelige forhold hele helgen. Det var større spredning
i resultatene enn det pleier å
være. Det viste seg som regel
at det var fordel å gå ut på
sidene, men det var vanskelig

å si på forhånd hvilken side
som var fordelaktig. Fordi det
var årets varmeste helg, var
det også enormt mange båter
på fjorden som førte til en del
skvalpesjø.
De som taklet de vanskelige forholdene best, var årets
norgesmestere Jostein og Asbjørn Grødem. De leverte en
imponerende serie med fire
førsteplasser og en 3. plass
som dårligste resultat. Det var
et imponerende comeback av
Jostein og Asbjørn som ikke
har seilt sammen på en stund.
Beste lokale seilere ble Ulrik Sandvig og Tanya Ferner

Heglund som etter en treg
start på torsdag seilte seg veldig opp og tok sølvet.
Tredjeplassen gikk til Manu
Hens og Dries Crombe fra
Belgia, mens Birger Jansen og
Lise Gehrken kom på fjerde
plass (3. plass i norgesmesterskapet).
Bærum Seilforening takker alle som stilte opp denne
helgen!
BRONSE: Birger Jansen og
Lise Gehrken tok nok en NMmedalje – denne gangen av
valøren bronse.

MORTEN JENSEN

Det har så langt vært en sesong med
variert vær.
Våren i Bruksveien startet blant
annet med nybegynnerkurs i Snipe. Vi
startet noen uker tidligere enn vanlig
i år, dette for også å gi plass til et videregående kurs rett etterpå slik at det
kunne bli ferdig før sommerferien.
Det virket ikke som tidlig start var
negativt for verken stemningen eller
seilingen – deltagerne hadde stort sett
gode forhold alle seildagene. Det var
spesielt hyggelig å se så mange damer og jenter påmeldt. Det var
variert alder og seilkunnskap blant de påmeldte – yngstemann
var 11 år. Noen hadde aldri seilt før, andre hadde litt seilerfaring
fra tidligere. Vi har fått gode tilbakemeldinger fra deltagerne, og
flere av de som var på kursene, er nå med på onsdagsregattaene.
Og det er så hyggelig med nye medlemmer!
Det har selvfølgelig vært aktivitet i Bærum Seilforening i sommerukene også. Barn og unge har kunnet boltre seg i vannet og
har fått kurs i Optimistjolle, brett og RS Feva for de større barna.
Sommerleiren har igjen vært en suksess, selv om værgudene ikke
har vært like snille og «solgivende» som i fjor.
Det venter flere spennende seilcuper og flere mesterskap står
for tur nå og utover høsten i alle klasser. I skrivende stund starter
regattaer for fullt igjen for IF, Snipe og joller. For de som skal
delta på forskjellige cuper og mesterskap, vær vennlig å meld
dere på tidlig slik at organiseringen blir mer oversiktlig. Vi er så
heldige å ha frivillige som stiller opp gang etter gang og år etter
år. La oss gjøre det litt enklere for hverandre.
Vi ser frem til tradisjoner og nye utfordringer!
Helene Marie Kristoffersen, styremedlem i Bærum Seilforening

MORTEN JENSEN

Innholdsrik sesong

MORTEN JENSEN

NYTT FRA BÆRUM SEILFORENING • bseil.no

TETT: Det var tett i startene og store variasjoner i plasseringene vitnet om jevne og tøffe seilaser.
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