ISAF JUNIOR VM 2015 I MALAYSIA

SEILFORENING

Vi har nådd årsmålene!
Foreningens årsmøte 2015 avholdes i
februar.
2015 har vært året vi i Bundefjorden
Seilforening har hatt hovedfokus på to
viktige årsmål, i tillegg til å opprettholde våre sportslige mål og satsinger:
For det første å bygge overskudd i
regnskapet gjennom å unngå investeringer og ha et gjennomgående lavt
kostnadsnivå på driften.
Og for de andre å sikre våre barne- og
ungdomsaktiviteter på Myren gjennom å
sluttforhandle og signere leieavtale med kommunen for området,
og forberede for byggesaks-søknad av nye permanente bygg.
Vi har nådd våre sportslige mål og satsinger. Året avsluttes med
Caroline Rosmos deltagelse og flotte prestasjoner i Junior VM i Laser Radial – fantastisk bra. Vi er dessuten representert med mange
deltagere i nesten alle mesterskap, som NM, NoM, EM, VM. Dette
viser at det jobbes målrettet både i jolleklassene og i storbåt.
Samtidig har vi nådd de to spesielle årsmålene for 2015 med
henholdsvis å stabilisere økonomien i foreningen, og vi har signert
en framforhandlet leieavtale for Myren. Når det gjelder Myren,
gjenstår nå politisk behandling og godkjenning av leieavtalen. Det
skal vi få til!
Vi er nok spesielt stolte av resultatene vi oppnår fordi vi når
disse målene med egne krefter og ressurser – med en fantastisk
dugnadsånd. Vi har i Bundefjorden Seilforening fått til å stabilt utvikle våre ressurser over tid. Gjennom godt samhold og samarbeid
over mange år, er ressursene blitt værende i foreningen. Ressursene
er vår store verdi – og ressursene må vi ta vare på videre!
Ressursene jeg snakker om er foreningens seilere, trenere,
oppmenn, tillitsvalgte og støttespillere. De er de aller viktigste
midlene vi har. Vi må ta vare på disse videre for å nå sportslige
mål og resultater fra satsinger, det er jo ressursene – medlemmene våre - som er Bundefjorden Seilforening.
Det er mange bidragsytere som gir noe ekstra til oss. I 2014
kom Sparebankstiftelsen DnB med en julegave til foreningen, en
gave på kr 300 000 til ny brygge på Myren. Bryggen ble montert i
sommer, og den kommer jolleseilerne spesielt til gode sammen med
alle andre gjestende brukere av Myren. Takk til Sparebankstiftelsen
DnB, og takk til alle dere andre som har støttet oss i 2015!
På Malmøya er vi en viktig og synlig del av lokalsamfunnet. For
å være en positiv del av dette lokalsamfunnet er det helt grunnleggende at vi alle holder områdene våre ryddige, ordentlige og tilgjengelige og at alle besøkende møtes med vennlighet og respekt.
Vi opplever dette daglig og får positive tilbakemeldinger om dette
– at vi virkelig oppleves som en positiv del av lokalsamfunnet på
Malmøya. Takk til alle som bidrar til å gi dette positive inntrykket!
For Bydelen, og egentlig hele Oslo, gjør vi en betydelig jobb.
Seilkurs tilbys gjennom hele sesongen, og vi gjennomfører 4 aktivitetsuker på sommeren for barn som ellers måtte gått hjemme i
skoleferien. Vi holder seilkurs som del av bydelens ungdomsskoles
skoletilbud. Vi har det gøy og støtter dem som vil til helt topps,
samtidig som vi holder en god bredde i satsingen for «alle» som vil.
Til slutt vil jeg rette en stor takk til alt det frivillige arbeidet
som legges ned i foreningen. Uten dere frivillige hadde det ikke
vært mulig å drive den aktive klubben på det nivået vi er i dag.
Jeg ønsker alle velkommen til årsmøtet 17. februar.
Bjørn Strand Jacobsen, leder Bundefjorden Seilforening

Over jul og nyttår representerte åtte seilere Norge
i ISAF Junior VM på Langkawi, Malaysia.
AV CAROLINE ROSMO • ISAF Junior VM er et mesterskap som
finner sted hvert år. Hvert land
får sende én gutt og én jente i
hver klasse. Klassene som seiles er gjerne juniorbåtene til
de båtene som er representert
i OL. Dette er Laser Radial, RSX,
29er, 420 og SL16. Verdensmesterskapet har høy status i
juniorklassen og er for mange
sesongens hovedmål.
Regattaen hadde i år deltakerrekord, og Norge, som
var representert i Laser Radial Jenter, Laser Radial Gutter, 29er Jenter, RSX Gutter og
RSX Jenter, gjorde det ganske
bra i mesterskapet.
Av over 80 deltakende
nasjoner ble vi den 16. beste,
og 29er-gutta fra Risør tok
bronse. Jeg seiler Laser Radial
Jenter og ble nummer ni et felt
på 54 båter. Det er jeg ganske
fornøyd med.
Forholdene på Langkawi
var veldig overraskende. Alle
forventet en uke med svært
lite vind, og flere hadde til og
med slanket seg noen kilo for
å seile så fort som mulig i de
forholdene som er typiske for
området. Det vi derimot fikk,
var et mesterskap med svært
mye vind, De første dagene
blåste det godt over 20 knop!

TAKKER: Caroline Rosmo og de andre deltagerne er svært takknemlige
for den gode støtten de fikk fra Peer Moberg under Junior VM i Malaysia.
Vinden var likevel svært
skiftende og det var mye
strøm på grunn av tidevannet.
Dette gjorde at man ikke bare
måtte seile fort, men også
smart, for å kunne være med
å kjempe i toppen.
Den friske vinden gjorde
at arrangørene kunne være
effektive, og alle klassene
fikk unnagjort alle race som
planlagt. Dermed fikk vi også
en hviledag, som vi brukte på
en utrolig fin strand på andre
siden av øya. Der badet vi og
noen ble brent av en av de
mange manetene som finnes
i Malaysia.
Alle deltakerne bodde på
samme hotell rett ved siden
av foreningen. Hotellet var
ganske nytt og fint, og hadde
et basseng som vi brukte til
å kjøle oss ned etter en hard
dag på vannet. Lufttempera-

turen tippet nesten aldri under
30 grader, og med den høye
luftfuktigheten ble det utrolig varmt både på vannet og
på land. Takk gud for aircondition!
Alt i alt hadde vi en super
tur med god stemning i den
norske troppen, og vi er nå
hjemme, litt brunere og litt
rikere på medaljer, seilerfaring
og opplevelser. Takk til Peer
Moberg for super coaching
både på vannet og på land!

FORNØYD: Caroline Rosmo er fornøyd med resultatet i junior VM.

OAS CUP «NEGLESPRETTEN» OG NC FOR 2.4MR I BUNDEFJORDEN
Bundefjorden
Seilforening
arrangerer sesongens første
OAS Cup for alle jolleklasser
9.–10. april. Dette er en fin
anledning for jolleseilerne til
å komme i gang i forkant av
NC-ene. Klubbens planlegging er allerede godt i gang.
7.–8. mai arrangerer vi
norgescup for 2.4mR. Foreningen har to deltagende båter i denne klassen, Elisabeth
Ihlen og Trond Sverre Førde.
Hovedfokus er som vanlig er å få på plass tilstrekkelig kompetente og erfarne

mannskaper til regattabanene samt andre frivillige til
organisering på land.
Foreningen har etablert
regattakomitéer for både
joller og storbåt, der målet
er å organisere regattaene
så godt sportslig tilrettelagt
som mulig.
Vi ønsker seilerne velkommen til vårens regattaer i
Bundefjorden Seilforening.
Påmelding til begge regattaene skjer på www.seilmagasinet.no.

NORSK 2.4MR KLUBB

BUNDEFJORDEN

Mye og skiftende vind – og varmt

NORGESCUP: Bundefjorden
Seilforening er NC-arrangør i
begynnelsen av mai.

NORSK 2.4MR KLUBB

NYTT FRA BUNDEFJORDEN SEILFORENING • bundefjorden-seilforening.no
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STORBÅT 2016

Satser bredt for å få topp

ONSDAGSREGATTAENE. 27. april
starter første onsdagsregatta.
Vi håper på like god oppslutning i år som i fjor med både
topp- og breddeseilere. Siste
onsdag før sommerferien blir
22. juni. For høstsesongen blir
første start 10. august, og vi
holder på til 12. oktober. Kanskje du ønsker å bli med i shorthandedklassen?
2.4MR. 5.–8. mai blir det storinnrykk med 2.4mR. Først 2
dager med treningssamling og
deretter norgescup 7.–8. mai.
BUNDEFJORDEN RUNDT. 21.–
22. mai er det Bundefjorden
Rundt. I år blir det som tidligere en regatta med faste
merker på lørdagen, mens det
på søndagen blir baneseilas på

ØYSEILASEN. 15. juni er det
den tradisjonelle øyseilasen
for alle klasser, også Laser.
DRAKE SOMMERSEILAS. 18. juni
inviteres Drakeklassen til dyst
i Bundefjorden igjen.
EXPRESSRANKING. 17. september håper vi å fylle Bundefjorden med Expresser for
rankingseilas.

ONSDAGSREGATTA: Første
ukeregatta er 27. april og serien
løper helt til 12. oktober.

STORBÅT: I 2016 blir det shorthandedklasse i mange regattaer i
tillegg til vanlig fullt mannskap, som her.

OPPLAGSREGATTAEN. 15. oktober vil vi gjennomføre «den
siste» regattaen for alle storbåter før de går i opplag for
vinteren. Også her kan det seiles i shorthandedklasse.
BIG BOAT SERIES 2016. Vi oppfordrer alle til å være med på
Big Boat Series 2016. Det koster ikke noe å være med, og du
er automatisk påmeldt om du
deltar i en eller flere av seriens
regattaer. Serien med sammenlagt ranking består i 2016
av Isbryter’n, Bjørvikacupen,
Bundefjorden Rundt, Ullern
Shorthanded/familieregatta,
Nesodden høstcup og Oslofjorden Rundt.

EIVIND BAKKE

AV ELISABETH IHLEN • I 2016
åpner vi for enda flere klasser i våre regattaer når det er
tilstrekkelig antall like båter
påmeldt for å kunne danne
en klasse. Vi vil også åpne for
egen shorthandedklasse. Dette
gjelder både våre midtuke- og
helgeregattaer for storbåt.
Til sommeren tilbyr vi følgende regattaer for storbåt –
noter allerede nå i kalenderen:

pølsebane. Det blir individuell
premiering for hver av dagene,
og i tillegg kåres sammenlagtvinner. Her blir det også egen
shorthandedklasse. Vi inviterer
også Lasere til å delta i egen
klasse som en avkobling fra
vanlig baneseilas.

ELISABETH IHLEN

Bredde – med et stort antall
seilere på alle nivåer – er
basis og en nødvendig for at
vi i klubben fortsatt skal ha
toppseilere innen storbåt.
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I VANNET: Perspektivet fra en 2.4mR er rått. Og vått. Bundefjorden
Seilforening har to 2.4mR-seilere i norgescupen, Elisabeth Ihlen og
Trond Sverre Førde.
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