BERGENS
HOLD DEG OPPDATERT PÅ HVA SOM SKJER!
KONKURRANSE. Bidra med bilder og vær med i konkurransen på Instagram om å få ditt bilde på trykk under
#bergensseilforening.

DAN LJUNGSVIK

SEILFORENING

VINNERE: VM-laget og vinnerne av Marstrand Big Boat Race 2016. Bak fra venstre Knut Einar Lie Wasbrekke,
Eirik Rosenberg, Thomas Kjennerud, Alf Wiig, Paul Anders Ringheim og Karl Otto Book. Foran fra venstre:
Maren Book, Torkjel Valland, Stein-Åge Blakstad og Aage Hedegaard-Larsen.

WHITE SHADOW

– Veien mot VM i ORCi

MÅNEDENS BILDE: Knarr- og brettseilere på Mynteviken seiler
tirsdagsseilas.
SOSIALE MEDIA. Bergens Seilforening er både på Facebook (facebook.com/bergens.seilforening) og Instagram (#bergensseilforening). I tillegg finner du alt om foreningen på nettsidene
bergens-seilforening.no.

AV EIRIK ROSENBERG • Lørdagen ble tett seiling i lett og
skiftende vind fra øst. WHITE
SHADOW var med i teten av
feltet, men fant ikke helt sporet mellom skiftene og gikk til
kai på 5. plass etter første dag
med serien 9 - 2 - 4. Etter seilerfest på Sosieteten og opplading på Nautic Hotel (kan anbefales), var crewet giret på å
forbedre lørdagens resultater.
I nord-østlig vind med styrke
15-20 knop ble det gjennomført tre starter, hvor vinneren
av Marstrand Big Boat Race
2016 ikke ble klar før målgang

i siste race. Med serien 2 - 2 2 på søndagen gjentok WHITE
SHADOW suksessen fra 2014
og kunne ta med seg 1. plassen hjem til Bergen!
Mens dette bladet går i
trykken konkurrerer WHITE
SHADOW på Hankø under
Hankø Race Weekend. Det blir
generalprøven før VM i København 15.-24. juli, med både

offshore- og baneseilaser - før
båten går til København og
litt løpende vedlikehold i forkant av verdensmesterskapet
i ORCi.
Følg med på hvor båten er
og hvordan laget gjør det på
instagram under @bergenssailingteam og www.bergensailingteam.no.

DAN LJUNGSVIK

HENRIK WIGERS LASEN

Siden forrige oppdatering
har WHITE SHADOW tatt
turen rundt kysten og over
til Marstrand, like nord for
Gøteborg, for deltakelse i
vårens viktigste matching
før VM. 64 båter var
påmeldt, hvorav 27 i den
største klassen.

MARSTRAND BIG BOAT RACE: WHITE SHADOW på vei mot toppmerket
ved Pater Noster ved Marstrand.

NM Optimist 2016
NM for Optimister går i
år av stabelen i Bergens
Seilforening. Planleggingen
for dette er allerede godt i
gang og dugnadsånden lever
i beste velgående.

MIDDAG & AFTERSAIL
Visste du at vi serverer middag i klubbhuset hver tirsdag før
Korsfjordtrimmen og Serieseilasene? Reserver bord (påkrevd)
via bergens-seilforening.no
Ta også turen innom klubbhuset etter endt regatta. Vi kjører
aftersail med lett servering og seilprat etter målgang.
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AV HENRIK WIGERS LARSEN • I
tillegg til NM-klassene vil vi
også arrangere Mynteviksmesterskap for våre «Coming
Stars». Dette håper vi skal

bidra til at mange tar
med seg hele familien
til Bergen slik at det
blir skikkelig liv og røre
på kaien.
Som tidligere har Bergens
Seilforening fått med seg
gode sponsorer som alle bidrar til god stemning. Lerøy vil
igjen bidra med Sushi, Hansa
med Olden og forhåpentligvis
andre også. Kiosken vil som

FJORD & FJELL

NYE MEDLEMMER

Vil du bli bedre kjent med
de andre seilerne i Bergens Seilforening? Sjekk
ut neste Fjord & Fjellarrangement som arrangeres i august!

Vi ønsker nye medlemmer
velkommen i Bergens Seilforening:
• Gisle Digernes
• Tor Inge Sætre
• Lars Kenneth Strömblad
• Jennifer Falck
• Gunnar Olsen

tidligere tilby matpakker om morgenen og
middag om ettermiddagene. I tillegg jobber vi
med et spennende «kaffe på
fjorden»-konsept.
Sommeren går fort og
plutselig er påmeldingsfristen
ute. Gå defor inn på www.bergens-seilforening.no/nm2016
for å finne mer info om NM
2016.
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Kristian Foss
Wieslaw Labun
Stein-Åge Blakstad
Vibeke Juriks
Rune Solås
Knut Iversen
Charlotte Wicman Kvamme

