BUNDEFJORDEN
Dugnad!
Det klages på at vi nordmenn er elendige til å stille på dugnad. Det samme kan
man ikke si om seilerne i Bundefjorden
Seilforening. Høstdugnaden ble gjennomført med glans, og konseptet med
arbeidsliste med dedikerte ansvarspersoner fungerer meget bra, så godt som
alle oppgavene ble løst. At enkelte medlemmer melder tilbake at de ikke har
mulighet for å stille, men gjør gjerne en
oppgave en annen dag, sier jo også en
del om villigheten til å stille opp.
Ikke alle stilte på dugnaden, noen av de ivrigste seilerne våre
hadde søndagstrening. Det er imponerende å se hvor mye treningsvilje de legger ned, nå også gjennom vinteren.
Bundefjorden Seilforening har startet et prosjekt for å prøve å
få med oss jolleseilere som vokser ut av jollene og ikke fortsetter
seilingen i storbåt. Vi ser at det finnes flere alternativer vi kan
tilby disse seilerne, og med få midler og enkel oppfølgning av den
enkelte har vi stor tro på å beholde disse dyktige seilerne. I dag
er det ofte slik at seilerne blir borte i 16–17-årsalderen, men de
dukker opp igjen godt opp på 20-tallet. Det må jo ikke være slik.
Selv om man studerer og har beskjedne midler, tror vi at lysten til
å seile er tilstede. Dette blir spennende og vi har stor tro på at vi
kan lykkes med dette prosjektet.
Jeg var så heldig å seile Nesodden Høstcup i en båt med helt
ukjente seilere for min del. Veldig spennende og utrolig lærerikt. Det skal sies at Bergman har flere timer i båt enn jeg noen
gang bare kan drømme om, men likevel... Vi snakket alle samme
språk og hadde den samme forståelsen. Dette er noe flere burde
vurdere. Det å dra nytte av de gode og dårlige sidene ved konkurrerende båter og mannskap er undervurdert.
Vi går vel alle inn i en hektisk tid med julebord og gaveinnkjøp.
Jeg oppfordrer alle våre medlemmer til å ta en pust i bakken og
for eksempel sette seg rolig ned å nyte Norges beste seilmagasin!
Erik Kristiansen, leder i Bundefjorden Seilforening

VELDIG BRA DUGNADINNSATS!

DUGNADSÅND: Når kulden setter inn og vi innser at høsten har
kommet, da er dugnaden i BSF like sikker som banken! 20. oktober
stilte folket opp som vanlig. Store og små, jollemammaer og pappaer,
storbåtseilere – alle entusiaster, sørget for at brygger og utstyr ble
sikret. Myren ble ryddet og stelt. Nå kan vinteren bare komme.
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ARENA: Det er imponerende deltagerantall under onsdagregattaer i Bundefjorden. Hver onsdag.

ONSDAGSREGATTAER I BUNDEFJORDEN

En helt vanlig onsdag
På onsdager møtes 150-200
mennesker for å konkurrere.
AV OLAV NAKKEN• I Bundefjorden Seilforening veksler deltagende båter på å arrangere
onsdagsregatta. Mannskapet
mitt og jeg hadde denne gleden 18. september da ca. 150200 utøvere fordelt på 40 båter stilte på startlinjen. Denne
gangen var det pølsebane. Her
følger et raskt sammendrag av
seilasen sett fra vårt ståsted:
Det var meldt et østlig drag,
men en time før start er det
ingen vind. På brygga mener
mange noe om mulig utsettelse og alternative løp, men alle
er flinke til å si at «det jo er
opp til regattasjefen». Presset
øker. Første «fem-minutter»
skal gå klokka 1805. Det er
mørkt klokka 20. Ratingtallene i flåten spriker fra 0,8 til
1,2. Kompetansenivået spriker

mer, og budsjettene enda mer.
Her er det bredde- og elite–
idrett i samme start.
En halv time før start er
det vind fra syd. Den dreier en
tanke mot vest, men med det
meldte draget fra øst, velger vi
å legge en bane som vi tror blir
riktig. Kommentarer over VHFen ignoreres. Regattasjefen er
suveren. Presset øker ytterligere og fallhøyden for oss som
arrangører, bygger seg opp.
Første start går bra med
individuell tilbakekalling av
tre båter. Andre og tredje
start går bra. Vinden dreier
tilbake på syd og banen syntes
perfekt. Første Express er på
toppmerket 25 minutter etter
start. Vi går for maks utnyttelse av tiden frem til det er
mørkt og satser på to fulle
runder. Vinden holder.
Noen heftige møtesituasjoner blir det, og kompetan-

senivået stiger litt brått hos
noen, men uten personskader
eller «budsjettoverskridelser».
Klokka 1930 er lanternene på.
Siste båt kommer i mål etter
to timer seiling.
Etter seilasen, og litt giret
etter et vellykket arrangement,
lurer jeg på hvor mange lavprofilerte idrettsarrangementer i Oslo som innbefatter
såpass mange utøvere. Det er
helt sikkert flere enn jeg tror,
men like fullt noe å ta vare på.
150-200 utøvere på forskjellig
nivå, fordelt på tre generasjoner, som er sosiale, som konkurrerer som lag og hvor alle
befinner seg i en lærings- og
mestringssituasjon skulle man
tro var ganske unikt.
Men så var det altså bare
en helt vanlig onsdag.

Solide Bundefjord-resultater i 2013
En fin seilsesong og en flott
sommer er over. Vi BSF kan
se tilbake på mange morsomme kappseilaser både på
hjemme- og «bortebane».
AV TERJE HALL TORGERSEN •
Expressklassen er i sterk fremvekst hos oss. Stadig kommer
det nye Expresser på bryggeanlegget, og de seiler onsdagseilasene. Det er en meget entusiastisk gruppe seilere som
også gjør det godt i konkurranser utenfor Bundefjorden.
IMPULS, EXDAMA, CALYPSO,
EXPENSER, NORTHERN PLAYGROUND, ALIBI er i toppen
med ytterligere 10 Expresser
jagende bak. IMPULS har med
en glimrende 6. plass i SM og
med god NM-plassering plassert seg i toppen nasjonalt
og internasjonalt. Gratulerer,
Morten Aagaard og mannskap! Samme til Trond i XDAMA, med god plassering i NM.
Vi har flere av storbåtene
som har gjort det meget godt i

BRA: Seilere fra Bundefjorden Seilforening har prestert bra i 2013.
kappseilaser på andre arenaer.
ILLE MORO vant Skagen Race
over all – gratulerer, Ludvig
Daae! Med seier i TwoStar
ble han nr. 3 i shorthandedrankingene. AL CAPONE vant
Bjørvikasprinten og fikk 6.
plass i Tjørn Runt. SOLO endte
på 11. plass i Fastnet Race og
3. plass i OneStar på Hankø.
Ellers ble MASITO nr. 7 i Færderseilasen og 3. i opplagsregattaen i BSF. BRODINAS ble
nr. 2 over all i Bundefjorden

Rundt, nr. 3 i vårcup og høstcup i BSF. BILBO vant vårcupen i klasse 3 og Øyseilasen.
ANDANTE ble nr. 2 overall i
Færderseilasen, vant både
Isbryter’n i Drøbak og Sætrekruset i Hurum, tok over allseieren i Bundefjorden Rundt,
ble nr. 2 i Hurum Golden, nr.
5 i Hollenderseilasen og nr. 6
i Moss Raymarine Race. Terje
takker Konrad, Gunder, Bjørn,
Julian, Anita, Roar og Jonas
for innsatsen.
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