SEILFORENING

Hva ligger bak en regatta?
Det å arrangere en regatta involverer
mye arbeid og mye mer enn det regattadeltagerne ser på selve regattaen. For
å få frem i lyset alt som skjer i forkant
av en regatta og gi et innblikk i hvem
som arrangerer regattaer i klubben vår,
vil vi fremover ta frem en del artikler
om alt arbeidet som ligger bak og trekke frem en del av de ildsjelene som gjør
dette for klubben.
I år har vi et relativt rolig år med
tanke på hvor mange regattaer vi skal
arrangere. Men det er noen store arrangementer, som for eksempel NM i Snipe for mastere, NM i Drake og Dame-NM, som seiles
i båtklassen i Snipe i år, i tillegg til de faste tradisjonsrike regattaene våre.
Når klubben skal arrangere et NM må vi i god tid sende inn
en søknad til NSF om å få lov til å arrangere et NM for den klassen det gjelder. Etter å ha fått godkjent søknaden kan vi gå i
gang med å planlegge og organisere selve regattaen, og det er
her de faste støttespillerne våre i regattasammenheng kommer
inn. Vi må utnevne én som er ansvarlig for selve arrangementet
og denne personens støttespillere. Neste skritt er å sørge for at vi
får tak i de dommerne som er påkrevet for regattaen. Dette skjer i
løpet av vinteren, lenge før regattaen faktisk blir seilt.
For HH Skagen Race, som jo er en regatta som går tidlig på sesongen, møtes komiteen allerede på høsten for å planlegge neste
års regatta. Deretter følger møter med havnestyret i Skagen havn
og med vår samarbeidende klubb i Åsgårdstrand. Komiteen møtes flere ganger i løpet av vinteren og våren for å planlegge og
pakke alt utstyr som skal til Skagen og Åsgårdstrand før vi starter
regattaen.
I god tid før regattaen skal arrangeres skrives regattaens invitasjon (Notice of Race, NOR) og seilingsbestemmelsene samtidig
med at påmeldingssider blir forberedt og åpnet på Sail Race System eller på klubbens hjemmesider. Når vi så nærmer oss tiden
for at regattaen skal arrangeres, må vi sjekke om ressurser og
utstyr er på plass. Og nå begynner den personellintensive delen,
der vi må sørge for at vi har nødvendig bemanning av sekretariat,
kiosk, organisering av parkering, utsett og opptak av RIBer og så
videre, og seilbåter/joller (for de regattaer hvor dette er påkrevet),
start/mål-båt(er) og bøyebåter. Når vi har alt dette på plass kan vi
begynne å arrangere regattaen.
For å få alt til å fungere er vi avhengige av mange medlemmers innsats, og fremover vil vi publisere artikler med intervjuer
med en del av våre støttespillere som stiller opp for regattaene
våre. Og så må vi ikke glemme at det er moro å arrangere også.
Og vi tar alltid imot medlemmer som vil være med på oppleve
hvordan det er på arrangørsiden.
Espen Kuhle, regattaansvarlig i Bærum Seilforening

ÅRSMØTE
Bærum Seilforenings årsmøte ble avholdt 2. mars på Scandic
Fornebu. Medlemmer som ønsker protokollen tilsendt kan få
det ved å sende en epost til: sponsor@bseil.no.
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SARBUVOLLEN: Kurs i Bærum Seilforening foregår på to steder. Optiimst kan du
seile både på Sarbuvollen og på Snarøya.

Nå er tiden inne for å melde seg på kurs!
Bærum Seilforening har en
rekke kurs på programmet.
Her er det noe for enhver
alder og ethvert ferdighetsnivå.

AV ERIK POPPE • For de yngste
er det Optimist som passer
best. Vi har kurs for barn fra
åtte år og oppover, og for de
som ønsker å fortsette med
seiling etter nybegynnerkurs,
har vi et aktivt miljø med barn
som er med i regattaer og
treningssamlinger både i Østlandsområdet, på Vestlandet
og utenlands.
Litt eldre nybegynnere,
typisk fra 10 år, anbefales å
starte i RS Feva. Dette er en
tomannsjolle med tre seil, som
kan oppnå høy fart på slør.
Også seilere som har gått et
år på Optimist nybegynner
og syns det er kjedelig å være
alene i båten, trives ofte godt
i en RS Feva. Også RS Feva-

gruppen tilbyr et aktivt regattamiljø, men det er helt greit å
seile i mange år uten å være
med på konkurranser.
Brettgruppen vår er opptatt av å gi et lavterskeltilbud
med fokus på moro på vannet.
Sommerleir er et tilbud
til alle i de to første og de to
siste ukene i skoleferien. Vi tilbyr leir for Optimist, brett og
RS Feva.
Seilere som har vært på
noen sommerleire kan gjerne
begynne å trene sammen med
de viderekommende klassene.
Ta i så fall kontakt med klassekaptein for klassen.
For voksne har vi kurs i Snipe, en litt større tomannsjolle.
Bærum Seilforenings kurs
foregår på to lokasjoner i Bærum. Klubbhuset i Bruksveien
83 på Snarøya er utgangspunkt for kurs og trening for
Optimistjoller og Snipe. Sarbuvollen (Sarbuvollveien 21

på Høvik) er utgangspunkt for
Optimist-joller, RS Feva, Brett,
E-jolle og Laser.
I Zoom8 og 29er har
vi treningssamarbeid med
våre nabo
seilforeninger, og
treningssted varierer.
Har du spørsmål kan du
ta kontakt med Erik Poppe på
erik@poppe-oldervoll.net.

SOMMERLEIR
Bærum Seilforening tilbyr sommerleir til barn og
ungdom som har lyst til å
lære å seile, og som har
lyst på en uke med sol,
bading, fart og spenning
på vannet. Du kan velge
mellom ukene 26, 27, 32
eller 33 i kursvariantene
Optimistjolle, RS Feva eller Brett.
Mer informasjon på
bseil.no.

OSLOFJORDEN DOUBLEHANDED

Mandagsregatta for femte året
Er du i beit for mannskap
eller har du bare lyst til å
seile doublehanded, men har
for få helger tilgjengelig i
løpet av sesongen? Er svaret
ja, har Bærum Seilforening
løsning for deg.

AV BJØRN VADHOLM • Bærum
Seilforening forsetter suksessen med doublehandedseilaser
fem mandager i løpet av sesongen. Tre seilaser før, og to
seilaser etter ferien.
Det startes kl. 18 fra Høyerholmflu eller i nordenden av
Middagsbukta (avhengig av
været) følgende mandager: 23.
mai, 6. og 20. juni, samt 22.
august og 5. september.
Det er fire banealternativer å velge mellom. Bane og
startsted blir bekjentgjort via
SMS til alle deltagere én time
før start.
Dette er en enkel inngang
til shorthandedseiling og ikke
minst fine mandagskvelder på
fjorden.
Regattaen er organisert
som en serie med fire tellende

DOUBLEHANDED: Bærum Seilforening arrangerer shorthanded
regatta fem mandager gjennom sesongen.
seilaser, men det er helt greit å
melde seg på til enkeltseilaser,
som da vil telle i sammendraget. Regattaen gir også poeng
i SEILmagasinets Shorthanded

Ranking. Invitasjon og påmelding via Sail Race System.
Vi sees vel ved Høyerholmen 23. mai?

SERIESEILASENE FÅR NY SPONSOR
Vi vil gjerne takke Henry Lloyd for mange og trofaste år som
tittelsponsor for Bærum Seilforenings Serieseilas og Doublehanded.
I år ønsker vi velkommen vår nye samarbeidspartner; Båtutstyrsleverandøren SeaSea. Vi ser frem til samarbeidet og oppfordrer alle medlemmer til å ta turen innom butikken på Rud.
Mer informasjon om felles aktiviteter og tilbud kommer etter
hvert.

