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Tidenes sommer på hell

PÅ FOILER

Waszp’ene flyr over vannet i Bergen
Siden i fjor høst har
Bergens Seilforening leid
to Waszp-er som står til
disposisjon for seilere som
har lyst til å prøve nye og
spennende utfordringer på
fjorden. Eller retter sagt
OVER fjorden.

KRISTINE HJELLESTAD

AV KARIANNE FONN JÅRVIK •
For en Waszp trenger ikke
rare vinden før den flyr over
vannet og byr på fart, action
og spenning på en helt annen
måte enn all annen seiling.
Waszp er en enkel, men
spesialisert foilende entypejolle. Det har tatt fem år
å utvikle jollen, og de første
serieproduserte båtene ble
levert i juli 2016. Per februar
i år var det levert 600 båter
til 35 land, og i løpet av mai
var det totalt 40 Waszp-er
i Norge. I 2019 vil det være
mer enn 1000 Waszp-er over
hele verden.
I tillegg til båtene som leies inn i Bergens Seilforening,
finnes det én privat Waszp
samt en båt som tilhører en
seiler fra Åsane Seilforening,
slik at det til sammen ligger
fire stykker i foreningen vår.
Det gjør det ekstra gøy når vi
samles til trening på fjorden.
Vi har allerede rukket å
markere oss på regattabanen
med deltakelse i Waszp Cup
Norway 2018.
Waszp Cup Norway er en
serie med tre store events årlig rundt om i Norge. Regattaene varer i to dager hver, med
både bane- og slalåmseiling,
WASZP: Karianne Fonn Jårvik
flyr over vannet.
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i tillegg til fartskonkurranse.
Resultater fra regattaene tas
med videre til en sammenlagt
rangering.
Årets første regatta ble arrangert i fantastiske omgivelser på Glesvær på Sotra i mai.
Seilerne fikk en super helg
med bratt læringskurve, og
erfarte at det er mye å lære av
de beste. Totalt stilte ti båter
til start, og Vestlandet var generelt godt representert med
seilere fra både Ran, Åsane og
Bergens Seilforening.
Neste regatta gikk av
stabelen første helg i juni i
Åsgårdstrand, og denne gang
deltok hele 19 seilere. Noen
timer med vindstille ble godt
utnyttet til bading og rigging.
Waszp-miljøet har helt fra

starten hatt et fantastisk
samhold som gjør at alle lærer av hverandre. Her var det
mange tips og triks å ta med
seg om hva som skal til for
at båten og seileren presterer
best mulig på vannet.
Bror With, som har
erfaring fra Moth-seiling,
holdt foredrag om strategi
og taktikk. Dette ble en svært
vellykket helg, med supre
seilforhold. Regattaen ga
også en unik mulighet til å få
matchet seg mot de beste i et
større felt. Det er helt tydelig
at klassen er i vekst, og vi ser
frem til et enda større felt i
den siste regattaen på Bygdin
i september.
SPENNING: Martin Hope i aksjon.

KARIANNE FONN JÅRVIK

Etter at mai hadde gått over i historiebøkene som en måned med uvanlig
fint vær på Vestlandet, var det flere
eksperter som spådde at resten av
sommeren dette året skulle komme til
å bli både kald og våt. De varslet en
kjølig juni og juli over hele Skandinavia, Nord-Europa og Storbritannia.
Men i ettertid er det kun én ting å si,
nemlig at de tok grundig feil. Det var
skivebom, rett og slett.
Aldri før har det vært så varmt i
Bergen at pingvinene på Akvariet måtte kjøles ned med is, noe
vi fikk oppleve i slutten av juli i år.
Temperatur-rekordene stod for fall, og det vanlige bergensregnet lot vente på seg, dag etter dag, uke etter uke. Våre lokale
seilere skulle kanskje av og til ha byttet ut en varmegrad eller to
med litt mer vind, men de fleste har nok likevel gledet seg over
en sesong helt utenom det vanlige.
Om det tidvis har vært vindstille, har det vært desto flottere
forhold for virkelig å kunne nyte den norske skjærgården og alt
den har å tilby. Heldige er alle vi som har mulighet til å komme
oss ut på fjorden, enten det skjer per seil, per motor eller på
annen måte.
Vinden var bare delvis til stede også da Bergens Seilforening arrangerte NM i Knarr i midten av juni. Men takket være
vårt dyktige regattamannskap, med Magne Sandtorv og Gunnar
Grevstad i spiss, som klarte å avvikle hele fire seilaser i løpet av
lørdagen, fikk vi på en effektiv måte arrangert NM og kåret en
verdig vinner. De hjerteligste gratulasjoner til Lars Jårvik og hans
mannskap, og en stor takk til alle som hjalp til for å få regattaene i havn.
Etter NM var det tid for
den årlige sommerseilskolen i
foreningen vår. For den store
skaren av forventningsfulle
ungdommer som hadde meldt
seg på denne gang, var det
ekstra hyggelig med sol og
varme, slik det har vært for
våre unge medlemmer som
har benyttet Mynteviken
SEILSKOLE: Sol og varme i år.
og nærliggende områder til
stor aktivitet gjennom hele sommeren. Flere av disse ungdommene har også deltatt på regattaarrangementer både i inn- og
utland i løpet av sesongen og levert flotte resultater. Vår ivrige
brettseilergjeng, som hver eneste uke er å se på fjorden under
alle slags vær- og vindforhold, kom nylig tilbake fra VM i Latvia
og fortjener en stor applaus.
Applaus fortjener også gjengen på «White Shadow», som
sikret norsk sølvmedalje under Offshore Sailing Worlds 2018 i
Nederland i juli. De ble bare slått av «Santa», som var en av i alt
fem norske båter som deltok i klasse B i verdensmesterskapet
for storbåt.
Nå ser vi frem til en høst med våre tradisjonsrike regatta
arrangementer på programmet. Den årlige Singlehanded-seilasen for Tur og Hav er like rundt hjørnet. Den pleier å være en
svært populær regatta, og vi håper på stor deltakelse også i år.
Johan Hvide, leder i Bergens Seilforening
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FOILING: Å seile Waszp er en
fartsfylt opplevelse.

BERGENS SEILFORENINGS FOILING TEAM
Teamet ble etablert i august 2017. Hovedansvarlig er Karianne Fonn Jårvik.
Målet er å ha det gøy på vannet! Vi ønsker absolutt alle
velkommen om bord og i miljøet. Bergens Seilforening leier
to båter, og i tillegg er det per i dag to private Waszp-er.
Hovedsponsor er Sea Cargo, og ansvarlige seilere er
Karianne Fonn Jårvik, Albertine Lind, Andreas Hjellestad og
Johan Hvide.

