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Ny sesong – nye muligheter
Så er vi i gang med et nytt år. Snart
er det årsmøte, og så starter sesongen
forsiktig opp. Mange av seilerne deltar
på vintertreningen, og vintermøter og
planlegging er i full gang.
I år planlegges det større aktivitet enn noen gang i alle klasser. Det
blir begynnerkurs i Optimist både fra
Bruksveien (Snarøya) og fra Sarbuvollen
(Høvik). Det som også er gledelig, er at
en stor andel av barne- og ungdomsseilerne velger å fortsette videre med trening. Også for klassene
med eldre deltagere blir det i år et større tilbud. Snipeklassen vil
tilby trening for dem som trenger det i forbindelse med onsdagsregattaene.
Påmelding for de fleste aktiviteter er allerede åpnet, og på
noen kurs – spesielt for de yngste – begynner det å fylles opp.
Sjekk nettsidene for påmelding og status fra din klasse.
Vidar Utne
Leder i Bærum Seilforening

RS FEVA-SEIER TIL BÆRUM-LAG
Vinnerne av norgescupen i RS Feva – Havfonn Cup 2012 – ble
Bærum Seilforenings Edvard Liodden og Rasmus Wichstrøm
Munter!
2. plassen gikk til Jens Bjørnstad og Stian Eine fra Asker, 3.
plassen til Caroline Heiberg og Marie Bordal.
Det ble også delt ut premier til flere Bærum-seilere – Trygve
Poppe, Synne Tommsdatter og Hedevig Nilsson.
Dette lover godt for neste sesong!

Bærum-debutanter i RS Feva-VM
I juli denne sommeren, fra
20. til 28. juli, var Edvard
Liodden og Rasmus Wichstrøm Munter på Hayling
Island og seilte VM i RS
Feva. Her er deres rapport:
AV EDVARD LIODDEN OG RASMUS
WICHSTRØM MUNTER • Hayling
er et av Englands beste seilsteder. Det ligger ca. to mil syd
for London per bil. Det er kjent
for mye vind og store bølger.

FORBEREDELSER TIL VM. I
sommerferien før VM hadde vi
en rekke forberedelser. Vi var
flere helger i Risør. Der trente
vi utaskjærs med de andre norske båtene som skulle til VM
for å bli vant til mye vind og
store bølger. Dette var veldig
lærerikt, for her kunne vi seile
og trene med de beste av Feva-seilerne i Norge. Disse treningssamlingene skapte også

et veldig godt miljø mellom
oss seilere. Vi seilte i ca. 12 m
sek, og dette var veldig lærerikt
for oss siden vi nesten aldri har
slike vindstyrker i Bærum – og
i hvert fall ikke så store bølger!
Dette gjorde oss forberedt
til å møte de vanlige vindforholdene på Hayling Island.

SELVE VM. Selve VM bestod av
omtrent 180 båter med rundt
60 båter på linjen til start. Norge hadde fem andre båter med;
to fra Risør Seilforening, to
fra Moss og én fra KNS. Uken
var delt opp med innledende
runder de tre første dagene og
finaler de tre siste dagene.
Det var tre grupper med ca.
60 båter i hver gruppe: Rød,
Blå og Gul. Vinden var ikke
helt som forventet, og alle
dager var det rundt 2-6 m/sek
og mye strøm. Det var en tidevannsforskjell på 4,5 m.

DEBUT: Edvard Liodden og
Rasmus Wichstrøm Munter ble
3. bes av de norske seilerne i
deres første VM.
Vi leide en engelsk trener
som var lokalkjent på området,
Oliver. Dette på grunn av krevende og ukjente forhold. Han
var med oss alle dagene. Han
var til veldig stor hjelp. Norge
fikk én båt i gullfinalen og fem
i sølvfinalen.

RESULTATER. Vi ble tredje
norske båt og endte opp på
en 17. plass i sølvfinalen, 77.
plass totalt. De to båtene som
gjorde det bedre enn oss var
de fra Risør.
Vi er meget godt fornøyde
med resultatet vi fikk til, og vi
syntes det var en kjempemorsom og lærerik uke.

GLAD GJENG: Bærum-seilerne hadde grunn til å smile da årsregnskapet for 2012-sesongen ble gjort opp.

ÅRSMØTE
Alle medlemmer innkalles til årsmøte 11. februar 2013. Forslag
som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Vi ber om at epostadressen: epost@
baerumseilforening.no eller Postboks 539, 1328 Høvik benyttes
ved innmelding av saker.
Årsmøtet starter kl 19.00 og avholdes i seilforeningens
klubbhus på Sarbuvollen.
NYTT FRA BÆRUM SEILFORENING • baerumseilforening.no

I VM: De norske seilerne i VM for RS Feva reiste hjem med mye god
erfaring i bagasjen.
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