BERGENS
SEILFORENING

Den vinden som kjennes nå, er våren
som er i anmarsj. I hagen blomstrer de
japanske kirsebærtrærene, småfuglene
er begynt å kvitre, og morgentemperaturen viser 7–9 grader. Vi er nesten to
måneder før tiden…, og det er veldig
kjekt.
Allerede 4. mars startet vi på vannet for brett og joller. Regattagruppen,
mellomgruppen og de som var rekrutter
i fjor, er på fjorden, men for de yngste
og de ferskeste tilpasses alt etter vær og
vind. Dette er bare en liten «smakebit» på det programmet som
sports-, ungdoms- og brettgruppen har lagt opp til i samarbeid
med vår nyansatte trener. Slå følge på facebooksiden: «seiling er
gøy» eller på vår hjemmeside www.bergens-seilforening.no. Der
finner du terminlister og treningsopplegget for sesongen. Det er
godt å være tidlig ute med treningen og forberedelsene til NC,
som går ad stabelen i mai. Med ny hovedtrener, aktive utøvere,
god rekruttering, samhold og godt miljø tar vi mål av oss å prege
nasjonale og internasjonale regattaer i årene som kommer. Gamle
høyder fra «Team Bergen» skal gjenvinnes.
Programmet for entypebåter og Tur&Hav er like ambassiøse,
med blant annet 18 regattaer , single- og dobbelhanded, samt en
rekke tirsdag-turseilaser. Med den milde vinteren vi nå har bak
oss, vil jeg nok anta at flere «pakker ut» båtene tidligere enn vanlig og vil delta på regattaen «Isbjørnen» allerede 5. april.
Vi nærmer oss også åpningen av vårt nye klubbhus. Dette vil
finne sted søndag 4. mai, når vi også åpner sesongen for fullt.
Nå gjenstår kun de siste interiørarbeider og bygget ble overlevert
til BS fra entreprenør Backer i slutten av mars. Vi ser alle frem til
denne milepælen for foreningen – nå skal vi starte en ny æra og
gjenoppta normal og aktiv drift snarest mulig.
Bergens Seilforening tar også mål av seg å være meget miljøtilpasset idrettsforening og havn. I disse dager bygger vi et
sedimenteringsanlegg til bruk ved slippsetting og løpende vedlikehold av samtlige båter. Det vil da ikke bli utslipp til havnebassenget av noe slag. Vi antar at dette vil komme som et pålegg
frem i tid, og når vi nå hadde entreprenør og maskiner på anlegget, valgte vi å gjennomføre dette.
Gjennom presse og riksmedia har de fleste fått høre om stor
narkotika-razziaer mot videregående skoler. Flere titall ungdommer er ilagt forenklet forelegg for røyking, bruk og eventuell besittelse av stoff. Det økende stoffmisbruket blant ungdommen,
burde fått adskillig større oppmerksomhet i media, skoler og miljøer der ungdom ferdes. Det er uakseptabelt og legalisere bruk av
slike stoffer. Dette er et ansvar vi som tillitsvalgte i alle idrettslag,
foreninger og foreldre må ta på stort alvor. Vi har 0-toleranse
grense for slikt, og en liberalisering av cannabis med mer må aldri
finne sted. Dette vil vi ikke ha inn i idretts- og seilermiljøet. La oss
jobbe for at våre seilere er gode rollefigurer i alle de miljøene de
ferdes. Jeg oppfordrer derfor NSF og NIF til å engasjere seg mye
sterkere i den offentlige debatten om dette temaet.
Harald Thomsen, styreleder i Bergens Seilforening

MORTEN JENSEN

«Vi er i vinden»

NAVN: Det nye klubbhuset trenger et navn. Har du et forslag? Send det inn og bli med i navnekonkurransen!

Hva skal det nye klubbhuset hete?
Vi inviterer alle medlemmer, unge og eldre, samt
rekrutter knyttet til Bergens
Seilforening denne sesongen
om å delta i vår store navnekonkurranse for vårt nye
klubbhus.

AV HARALD THOMSEN • Vær
kreativ, bruk fantasien og send
inn ditt forslag til post@bergens-seilforening.no innen 27.
april. En jury bestående av interiørgruppen vil deretter kåre
vinnerutkastet og den heldige

vinneren. Presentasjon og offentlig gjøring av navnet og
vinneren vil finne sted under
åpningen av det nye klubbhuset og sesongen 4. mai.

PROGRAM FOR ÅPNING AV NYTT KLUBBHUS 4. MAI
«Arrangementskomiteen for 4. mai» er i full
sving med programmet for åpningsdagen. Vi
offentliggjør her noe av programmet, slik at
du kan avsette nødvendig tid, og gjerne komme med innspill du mener kunne passe inn.
Kl 1100–1245 Aktiviteter i havnen for unge
og eldre
Kl 1145–1300 Musikk-korps og oppstilling
gjester og medlemmer
Kl 1300
Offisiell åpning v/formannen
og snorklipping av «den yngste garde» og
flaggheis, fanfare og vi synger «Ja vi elsker…»
Kl 1310
Åpning av seilsesongen 2014,
med kort informasjon om foreningens ak-

tiviteter, regattaer mm
Kl 1315–1345 Vandring og besiktigelse av
klubbhuset
Kl 13:45 - 15:00
Sosialt samvær med
utdeling av hederpriser, servering og taler.Navnekonkurranse: Kåring av navn på
klubbhuset
Kl 1500–1700 Dåp av foreningens nye BLIA
III. «Åpen Havn» for naboer, seilerinteresserte og skuelystne. Eskadre på Mynteviken og Raunefjorden som protest mot «Ny
Godshavn»
Kl 1700
Vi fortsetter og kose oss i Foreningen

Godt fremmøte på generalforsamlingen
Bergens Seilforening avholdt generalforsamling 19.
mars. 57 stemmeberettigede
var til sted.
AV HARALD THOMSEN • Foruten
faste saker som årsberetning,
grupperapporter, regnskap og
valg, ble der nå etablert en ny
kontrollkomite i henhold til
NIF regelverk. Denne komiteen
erstatter tidligere økonomiutvalg og internrevisor. Bergens
Seilforening er med bakgrunn
i sin størrelse, underlagt ordinær regnskapspraksis, og da
er kravet til kontrollkomite et
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«must». Før det sosiale samværet, ble de fremmøte informert
om de større regattaene som
Isbjørnen, Stord Rundt og IKC
for Knarr-klassen.
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LEDER: Harald Thomsen går
løs på et nytt år som leder av
Bergens Seilforening.
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