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OL-deltagelse i 2020 som mål
Caroline Rosmo har, tross
sin unge alder, mange gode
resultater å vise til. Nå er
målet å komme til OL i
2020.

Det er nå det skjer

AV ARNE ISAKSEN • Caroline
er 20 år gammel, studerer
medisin og satser på seilingen.
Av hennes beste prestasjoner
er det noen som rager høyere
enn andre.
– Min beste prestasjon hittil må være da jeg i 2016 tok
sølv i U19-VM, sier Caroline.
– Jeg ledet i fem dager,
men da jeg den siste dagen
fikk min andre tjuvstart, falt
jeg ned til andreplass.
– I fjor vant jeg dessuten
Kieler Woche, med over 100
båter i min klasse. Jeg ble
også nummer fem i UngdomsOL i Kina i 2014, der jeg seilte

Det er masse aktivitet i idrettslaget
vårt, med joller og følgebåter som
lastes opp og ned av biler og hengere for å komme seg på norgescuper,
samlinger og annet. Kjølbåteiere som
forbereder seg, og drømmer om å vinne
regattaer med letting av båter og
forbedring av halinger.
Ikke minst er det gjennomføring av
trening og egne regattaer hver onsdag,
og Neglespretten, som igjen ble et
supert arrangement med fantastiske
seilforhold og mange race for jolleseilerne. Det er mye arbeid og
mye logistikk, men alle stiller alltid med positivitet, profesjonalitet og et godt smil - jeg liker det!
GODE RESULTATER I JOLLEKLASSENE. I skrivende stund er det
allerede levert en rekke gode resultater i sesongen. Vi markerer
oss øverst på resultatlistene i Laser og Optimist. Diane Ninauve
Jutulstad er tatt ut til deltakelse i EM i Optimist, og flere dyktige
laserseilere reiser til Kieler Woche, EM og VM. Vi er heldige og
har en stor og aktiv Laser-gruppe.
Caroline Rosmo er den som har satt lista øverst: Nå er det OL
i 2020 som gjelder.
Resultatene så langt i år er absolutt overbevisende, sist i norgescup i Moss, hvor hun endte med en 1. plass og to 2. plasser.
Å komme gjennom nåløyet til OL er ikke enkelt, men er det noen
som kommer til å lykkes med det, så er det Caroline. Følg med
på satsingen videre!
KJENNE PÅ DET Å VINNE. All type seiling er moro. Turseiling med
familie og venner verdsetter jeg høyt, med seilas til nye steder
og utforsking av lune havner i inn- og utland. Jeg verdsetter
også regattaseiling høyt, om det er å følge med på familiens
ungdom som seiler regatta eller når jeg seiler selv.
Det er godt å kjenne på spenningen, og møte hele teamet
som stiller trofast og smilende opp hver onsdag og i helger. Det
er utrolig inspirerende å være del av et team og kjenne hvordan
felles kunnskap og samhandling gjør seilingen til en positiv
teamaktivitet. Vi seiler alltid for gull, selv om båt og utstyr
normalt ikke hamler opp med de sprekeste racingbåtene.
Derfor var det ekstra moro da vi vant vår klasse i Helly
Hansen Skagen Race i år, og det er et understatement å si at
stemningen var god. Det ga virkelig mersmak og motivasjon for
videre seiling. Jeg unner alle en seier i blant!
Moro var det også å feire sammen med Terje Hall Torgersen
og mannskapet hans på «Andante» som vant sin klasse i fjor og
klarte 2. plass i år.
Eivind Bakke, leder i Bundefjorden Seilforening

Regattasommer
En ivrig skipper, et trofast
mannskap, en Hanse 430
og et sett med utvalgte
regattaer, gjør 2018 til et
seilingens år for Team Masito. Båten har hjemmehavn
i Bundefjorden Seilforening
i Oslo.
AV KRISTIAN ØSTLIE • Team
Masito, som stort sett består
av godt voksne karer med
ymse bakgrunn og erfaring,
har seilt sammen i bortimot
10 år.
Hvert år har klubbregattaene, Færderseilasen, HH
Skagen Race og Hollænderseilasen stått på programmet.
Ambisjonene har gått fra
at det å delta er ok, til at det
er plassering som teller. Og da
helst en medaljeplass.
Så langt har 2018-sesongen innfridd godt, med topp
tre-plasseringer i klubbregi og
VANT: Masito vant klassen sin i
HH Skagen Race 2018 (arkivfoto:
HH Skagen Race 2017).
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til Tokyo sommeren 2020, sier
Caroline.
– Per dags dato er det én
annen seiler fra Norge som
satser mot OL i klassen Laser
Radial, forteller hun.
På sin Facebook-side «Caroline Rosmo Sailing», oppdaterer Caroline fortløpende
hva hun driver med og hvilke
regattaer hun seiler.
– Gå gjerne inn på siden og
trykk «like» for å følge med
på satsingen min, oppfordrer
Caroline.
– Mitt største mål for
denne sommeren er å bli topp
10 i U21-VM som avholdes i
Polen i begynnelsen av august,
avslører hun.
Vi ønsker Caroline lykke til
med satsingen.

TEAM MASITO
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båttypen Byte CII, forteller
hun.
Veien frem til deltagelse
i OL er lang og krever gode
prestasjoner hele veien.
– For å delta i OL må man
først kvalifisere nasjonen sin.
Dette gjøres ved at minst
én fra Norge klarer kvoten i
bestemte regattaer i løpet
av 2018 og 2019, forklarer
Caroline.
– Den første muligheten
til dette blir i VM i Aarhus
i sommer. Deretter må man
som seiler frem mot OL møte
bestemte krav fra Olympiatoppen, for eksempel at man i
visse mesterskap blir topp 10.
– Hvis flere fra Norge
møter disse kravene, vil det i
løpet av våren 2020 være uttaksregattaer som bestemmer
hvilken seiler som blir sendt

en seier i HH Skagen Race.
I 2018 utvidet vi regattaene med å inkludere
Pantaenius Shetland Race i
kalenderen, hvor vi når dette
leses akkurat har kommet
i mål.
Å gå fra å seile i Oslofjorden til å delta i Shetland
Race krevde god planlegging

og mange forberedelser, både
når det gjelder utstyr og
mannskap, og ikke minst for
familiene.
For andre som har lyst til
å delta i et Shetland Race kan
vi bekrefte at det veldig greit
lar seg gjøre, men at det er
viktig å starte planleggingen
tidlig.
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TEAM MASITO: Foran fra venstre Mikael Heimonen, Sindre Bakke,
Kristian Østlie og Per Haugen, bak fra venstre Eivind Bakke, Pål Bakke,
Tobias Bakke, Roger Kolstad og Dag Harald Østlie.

