KURSEN ETTER OL

NSF – ny strategi og betydning for foreningene

Sesongavslutning

KARIANNE FONN JÅRVIK

En sesong går mot slutten, og seilerne
klargjør sine båter for vinter. Noen trosser vær og temperatur og forbereder seg
for vinterens regattaseiling.
Bergens Seilforening har en vellykket
sesong bak seg med flere store arrangementer, som norgescup for Optimist og
shorthanded-NM, i tillegg til et ambisiøst regattaprogram for kretsen og egne
seilere. Vi kan med glede registrere høy
aktivitet i Hordaland Seilkrets med stort
engasjement fra de fleste foreningene.
I vår forening er vi også opptatt av en annen side av seilsporten, ikke kun regatta. Vår Tur&Hav-gruppe arrangerer Fjord og
Fjell vår og høst. Vårens tur gikk til Rosendal med turer i fjellet
og sosial aften med middag for deltagerne. Høstens arrangement
gikk til Austevoll og Bekkjarvik med Bekkjarvik Gjestgiveri som
vertskap. Kveldens middag ble godt mottatt av trøtte turgåere.
Ingen må tro at en tur på Selbjørn er å regne som en «spasertur». 4–5 timers gange i svært kupert terreng satte sine spor i
legger og lår. På Fjord og Fjell deltar 20 båter hvorav flere ikke
er regattaseilere og nettopp derfor er det inspirerende for vårt
seilmiljø.
Klubbmesterskapet ble arrangert med 42 deltagende
Tur&Hav-båter og 12 knarrer i en flott regatta hvor man seiler
uten spinnaker. Også her legges listen lavt og alle deltar på festen om kvelden. I år var det 76 deltagere i vårt flott klubbhus
«Dokken».
Utfordringer videre er å sikre rekruttering, ikke bare blant seilere, men også på arrangør- og dommersiden. Foreningen vil gå
aktivt inn for å utdanne nye unge medlemmer i dette arbeidet.
Her skal mye gjøres. Det er sendt anmodning om å få godkjent
arrangør- og dommer III-kurs som kretsen regner med vil bli positivt besvart. Her må alle gode ideer frem for å styrke en aldrende
dommer- og arrangørstab, ikke bare i vår forening, men også på
landsbasis.
Bergens Seilforening er en veldreven forening hvor man i 2016
har arbeidet for å endre organisering av driften. Forenklinger og
klarere beslutningsveier og -prosesser, og endring av styrets arbeidsform har gitt svært positive effekter. Vi ser et økende engasjement. Enklere driftsformer gjør kontakten med brukerne og
seilerne enklere. Vårt anlegg er i utmerket stand og kan huse
store arrangementer med vårt store nøst som ypperlig oppbevaring av ferdig riggede joller. Vi har fått mange positive tilbakemeldinger for våre arrangementer, og vi kan med stor glede takke
våre svært engasjerte medlemmer for deres innsats.
Vi tar fatt på høsten og vinteren og gleder oss til klubbkvelder
i vårt klubbhus med ulike tema for debatt og læring.
Ove Lind, leder i Bergens Seilforening

JOLLE: Mathilde Elise Lind har seilt sin siste sesong i Optimisten.
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AV OVE LIND • NSF skal stake
ut kursen videre for norsk seilsport. Forbundet har en stor
utfordring i å bli klarere i sitt
syn på fremtidens Seil-Norge.
Alt for mange av våre eminente juniorseilere faller fra
når de blir 18–20 år. Hva blir
konsekvensen av NSFs satsning mot Rio-OL?
Redaktør Morten Jensen
hadde en treffende beskrivelse
i SEILmagasinet. Er NSF det
riktige organ for en seiler som
vil satse mot OL og medalje?
Kan NSF tenke seg en klarere
kurslinje for båttyper i fremtiden? Laser og Finnjolle – er det
fremtidens OL-klasser? Neppe.
Som forening trenger vi et
NSF med en klarere profil for
økt bredde i norsk seilsport.
Skal NSF fokusere mer mot
foreninger og kretser fremfor
representasjon internasjonalt?
Med forbundets begrensede
midler må dette være en naturlig konsekvens. Vi trenger
ikke landslag i slik bredde
som NSF i dag opererer med.
Vi trenger nasjonale trenere
som har blikket mot foreninger og kretser, og kan delta i

fortsatt er de beste selv under
vanskelige forhold. Arrangementer for barn krever i dag
urimelig store ressurser fra arrangøren. Her kreves dommere
og banedommere i en størrelsesorden som skulle tilsi at
alle jukser. Under NC i Bergen
hadde vi én dommerbåt på
hver start (godt under normen
fra NSF). I løpet av helgen ga
vi fem muntlige advarsler til
seilere som kanskje ikke skjønte at de seilte på kant med
regel 42. En hyggelig advarsel
med forklaring ga ønsket resultat – en blid og takknemlig
seiler og ingen gule flagg. At
dommere dreper seilglede ved
sin overivrige flagging som om
antall flagg på banen skulle
være bevis på godt dommer
arbeid, er i beste fall en misforstått dommergjerning.
Her ligger mange utfordringer og vi her vest savner
en klarere strategi fra NSF på
veien videre. Hvilke båter skal
man bygge breddeseilingen
på? Er Laser fortsatt NSFs valg,
en utdøende OL klasse? Kiting,
brett, foilseiling, hva skal til
for å holde ungdommen i seilmiljøet? Hvilken rolle skal NSF
ha mot foreninger og i noen
grad kretser? Er kretslivet fortsatt levende?

Fra båt til brett
Mathilde Elise Lind er ferdig
med Optimisten. Nå er det
brett som gjelder.
AV MATHILDE ELISE LIND, 15 ÅR •
Sesongen 2016 var min siste i
Optimist. Bak meg hadde jeg
nesten åtte år i Optimisten, og
jeg hadde fått se og oppleve
veldig mye kjekt. Den første
regattaen seilte jeg allerede i
januar, det gjorde ikke så mye
når den ble holdt i Oman. Det
var veldig kjekt, og det var fint
å starte sesongen i litt varmere omgivelser. Utover på året
kom norgescupene og Horda
Cup-ene i gang. Jeg hadde
som mål å kvalifisere meg til
EM i Italia, men jeg seilte rett
og slett ikke godt nok, og ble
dermed førstemann som ikke
ble tatt ut til EM.
Nordisk ble holdt i Horsens,
Danmark, et veldig fint sted,
perfekt for seiling. Vi var derimot litt uheldige med vinden
så det ble ikke så mye seiling.
Lagmesterskapet ble erstattet
med SUP (Stand Up Padling)konkurranse mellom nasjonene. Vi ble nr. to, rett bak Sverige. Til slutt endte jeg opp på
en 11. plass, det samme som
året før, noe jeg var helt passe

fornøyd med.
Etter Nordisk var det NM i
Bergens Seilforening, verdens
beste klubb. Første dagen
var det akkurat mine forhold,
jeg seilte kjempebra og lå på
tredjeplass sammenlagt etter
første dag. Dagene som fulgte
gikk ikke helt som planlagt og
jeg seilte meg godt ned...
Jeg ble nummer seks i mitt
siste NM. Jeg var helt klart litt
skuffet, og det var ikke sånn
jeg ønsket at min siste sesong
skulle bli, men slik er nå seilingen, og det var egentlig veldig
lite jeg kunne gjøre med det i
ettertid.
Nå har jeg gått over til en
helt ny og utfordrende klasse,
BIC Techno 293. Jeg har seilt
brett helt siden jeg fikk utstyret mitt for fire måneder
siden, men jeg begynte for
fullt etter NM. Det er veldig
kjekt og ganske så vanske-
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utvikling av seilere lokalt. Men
det er nok ikke spenstig nok
for en kvalifisert trener.
Forsvinner seiling ut av
OL-programmet blir det kanskje heller ikke spenstig å
være nasjonal seiltrener? NSF
prøvde med en 20 prosent stilling som nettopp skulle stimulere seilaktiviteten i kretsene.
Dessverre ble dette for dårlig
forberedt og med en mangelfull oppfølging nasjonalt, døde
det hen etter kort tid og resulterte i bortkastede midler før
man egentlig var begynt.
La oss sammen finne en god
måte å gjøre seilsporten bærekraftig i Norge og gjøre den attraktiv for både unge og eldre.
Jeg minner her om foredraget
til Knut Frostad på årets seminar. La seiling bli gøy og ikke
bare en tekst på en plakat.
Regattaseiling skjer i dag
på de voksnes premisser. Vi
bestemmer hvordan og med
hvilke krav regatta for barn
skal arrangeres. Men seilerne
er på fjorden for å seile, ikke
for å vente på en regattasjef
som pirker med startlinjer og
baner til seilernes store fortvilelse. Seiling betyr å kunne
mestre alle forhold, også
vindskift og andre endringer
av forhold. Husk at de beste

BRETT: NOR-144 er klar for resten
av sesongen i ny klasse.
lig å seile brett. Det er veldig
annerledes enn den lille Optimisten, jeg seiler jo faktisk
rundt med et 7,8 kvadratmeter
stort seil! Det er mye teknikk,
men seilingen er jo absolutt
den samme, så jeg tar med
meg all kunnskapen min om
seiling generelt i store felt fra
Optimisten. Jeg har allerede
vært med på to norgescuper
og trener jeg hele vinteren inn
mot neste sesong, skal jeg nok
klare å henge med i svingene.
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Hvor går vi for å sikre våre
unge seilere en sportslig
fremtid innen toppseiling?

BRETT: Mathilde Elise Lind og Helle Oppedal på brettsamling på Kvalvåg.

