SEILSPORTSLIGAEN

Bodø på den nasjonale regattabanen

BODØ

Bodø Seilforening stiller
med ett lag i sommerens
seilsportsliga. Det har styret
bestemt. Med fire seilaser
kan i prinsippet 24 medlem
mer fra foreningen være i
aksjon i årets fire regatta
helger.

SEILFORENING

Våryr – og mye å glede seg til
Vi har kommet til februar. Sola er igjen
over horisonten, og noe har allerede bestilt løft av båten for å gjøre vårpussen.
Og tar jeg ikke helt feil var det en del
som var heldige og fant nye seil under
juletreet. Spennende blir det å se om de
vil gjøre en forskjell, enten man er ute
etter resultater på regattabanen eller
mer behagelig og trygg familieseilingen. Uansett går det mot vår, og vi har
mye å glede oss til.
Hva som gir oss en god seilsesong
varierer selvfølgelig fra seiler til seiler, alt etter hvilke preferanser
de har. For de som trives i fellesskapet som en seilforening gir, vil
jeg anta at gode arrangementer er høyt oppe på listen. Men gode
arrangement skaper ikke seg selv. Ser vi tilbake på året som gikk,
så ser vi at Bodø Seilforening hadde et relativt høyt aktivitetsnivå
i forhold til størrelsen.
Regattaaktiviteten holdt det samme høye nivået som i tidligere
år, mens den organiserte turseilingen økte aktiviteten godt fra tidligere år. Jeg må på vegne av styret, og sikkert også våre medlemmer, takke de som har stått bak organiseringen av disse seilasene.
Vi må passe på at vi ikke tar innsatsen som en selvfølge. Det er
viktig at vi klarer å fordele arbeidsmengden mellom flere personer
slik at ikke ressurspersonene går lei. Slike organiserte arrangement
er viktig, for det er det som gjør at vi er en seilforening.
Ny sesong står for døra, og årsmøtet nærmer seg. Her er det
en mulighet til å påvirke hvilke aktiviteter vi skal ha det kommende året. Også i år håper vi det er lett å få bemannet opp
styret og komiteene. Det å delta i disse viktige vervene er givende
og sosialt. Her er det ikke bare snakk om å gi noe til foreningen,
men også få veldig mye tilbake. Hvis mange bidrar, som i fjor,
tegner også 2016 til å bli en bra seilsesong med mye seilglede.
Oddgeir Strømsnes, leder i Bodø Seilforening

AV FRITZ LEO BREIVIK • Seilsportsligaen er blitt en suksess
blant seilforeningene i Norge
allerede etter det første året.
Ja, ligaen er blitt et europeisk
fenomen, en farsott som har
bredt seg også til USA. Den
gode mottagelsen ligaen har
fått, hviler på det enkle faktum at lagene fra Bodø og
andre steder kan reise med
kun ryggsekk i bagasjen til
ferdig riggete entypebåter og
konkurrere med like forutsetninger som alle andre, i første
omgang nasjonalt. Bodø stilte
med ett lag i fjor og kvalifiserte seg for årets deltagelse.
En utfordring for lag fra
Bodø er mangel på båter å
trene i. Konkurransebåten er
en J/70, en nyprodusert båt
som det foreløpig finns få av i
det norske bruktmarkedet.
– Dette er en båt som er

lettseilt, men utfordrende.
Den er dessuten trailbar. Det
betyr at den kan flyttes rundt
på henger etter en personbil,
forteller Remi Rasmussen.
Han var mannskap på det
laget fra Bodø som i fjor deltok i ligaen, og nå ønsker han
seg et par båter i Bodø til trening og matching foran årets
deltagelse.
– Får vi ikke tak i J/70, kan
et alternativ være Melges 24,
som har de samme egenskapene som J/70, sier han.
Til årsmøtet i Bodø Seilforening vil han sammen med
noen andre fremme forslag til
organisering og finansiering
av foreningens nye aktivitet.
– Fordelen med at foreningen eier minst én båt, er at alle
medlemmene i foreningen kan
konkurrere om foreningsplassen i ligaen. Dette vil være en
naturlig videreutvikling for seilere fra jollegruppen. Reglene
for deltagelse i seilsportsligaen
er da også at minimum én av
de seks personene som et lag
kan bestå av, skal være under
22 år, forteller Rasmussen.
Dersom Bodø Seilforening
skulle velge å kjøre fire unike

lag, vil foreningen kunne aktivisere 24 medlemmer.
Bodø Seilforening betaler
startavgift med i overkant av
20 000 kroner for årets deltagelse. Deltagerne må selv
dekke opphold og reise. Det
blir to stevnehelger på forsommeren på Østlandet, og to
høststevner på Vestlandet. 30
lag har fått plass, fordelt på to
divisjoner. Bodø Seilforening
stiller i 2. divisjon.
– Når kan Bodø Seilforening
være arrangør?
– Bodø vil i fremtiden kunne
være et fantastisk arrangørsted. Banen kan legges utenfor
moloen og vil dermed kunne
følges av publikum fra land.
Men seilsportsligaen er et digert arrangement med høye
krav til utstyr, arrangørkompetanse og andre ressurser, sier
Remi Rasmussen.
Du finner mer informasjon
om seilsportsligaen 2016 på
seiling.no.
J/70: Ett lag fra Bodø
Seilforening skal konkurrere fire helger i sommerens
Seilsportsliga.
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HAVLØYE vant Sjyvotten 2015

TOM ANTONSEN

I et lite «godværsvindu»
mellom en serie hissige po
lare lavtrykk, fant Sjyvotten
2015 sted.

KULING: Vinner av Sjyvotten 2015, HAVLØYE, i friskt driv i indre havn i
Bodø, kryssende foran SPLEIS.

AV OLA SAKSHAUG • Den siste
haggelælingen ga seg tre minutter før start kl 11:00 3. juledag. De fire deltagerbåtene seilte i kuling, men oppholdsvær
den halvannnen timen regattaen varte. Dette var årets siste
regatta i Bodø Seilforening.

NYTT FRA BODØ SEILFORENING • bodoseilforening.no • Sponsorer for Nordland Offshore Race
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Sjyvotten er blitt en god
tradisjon mellom juleribba og
pinnekjøttet disse romjulsdagene, og det skal mer enn
noen kuldegrader og snøbyger
til for å kansellere den.
EMBLA (Bavaria Cruiser
37) fikk en god start, men
måtte se HAVLØYE (Hanse
385) runde som nummer én
på første merke, fulgt av
SPLEIS (Bavaria 33 Cruiser).
Den fysiske rekkefølgen stod

seg en raskt slør ned til babord om Breigrunnen og lens
inn i Røssøysundet. Her bytta
SPLEIS og EMBLA plass igjen
inn mot målgang i Moloåpningen.
HAVLØYE gratuleres med
klar seier og et par nye Sjyvotter i premie.
Like klar andreplass til
SPLEIS, mens EMBLA karra seg
til tredjeplassen med knapp
margin foran SOFIE (Hanse
311).
Friskt, vått og rått – men
definitivt et godt avbrekk i
romjulen.
Resultater finner du på bodoseilforening.no.

