Borte bra, men hjemme best?

MIKAEL HERMOEN

Etter en fantastisk skivinter, er det klart
for en herlig seilsommer. Vi er heldige
som har disse årstidene, da gleder man
seg litt ekstra til ny sesong. Men når
går snøen egentlig? Når vi har første
dugnadsdag må vi grave fram følgebåter for å få dem stoffet og i orden for
sesongen, som allerede er godt i gang
for de ivrigste. Siden det meste av
område vårt, i skrivende stund, fortsatt
er dekket av en halv meter snø må vi
ta en ny dugnad når den er borte. Synd
at vi da ikke får samlet alle på én dag til en sosial happening i
sjøkanten som vi pleier.
Mange unge seilere reiser til utlandet for å trene og konkurrere. Bør de yngste seilerne oppfordres til dette, eller har
seilernorge mer igjen for at det satses lokalt? Er det kanskje
spenningen med å reise som motiverer seilerne og gjør dem
gode, eller er det de foresatte selv som ønsker seg en tur til nye
steder? Det må jo fungere for både seilere og de foresatte. Eller
distanserer vi oss da fra mange som ikke har tid eller ressurser
til å reise? Sementerer vi ikke seilsporten da som en rikmannssport? Satser vi nok på å bygge miljøene lokalt? Bygger vi nok
kompetanse til å drive seilsporten på internasjonalt nivå hos oss,
eller er vi i ferd med å «outsource»?
Det er mange uavklarte spørsmål, men utenlandske initiativ
må uansett ikke gå på bekostning av å sikre lokalt engasjement,
lokal kompetanse og lokale aktiviteter. Det er dette som skaper
et varig robust miljø som kan vare gjennom ulike livsfaser.
Uansett var det moro at Bundefjorden Seilforening, i samarbeid med KNS, klarte å samle 35 laserseilere til en fantastisk
treningssamling i Gardasjøen i påsken. Peer Moberg var hovedtrener, supplert med utenlandske trenere av høy kvalitet.
Skjer det noe med byggeplanene våre på Myren? Vi ønsker
jo å erstatte gammel infrastruktur som er revet med noe som
passer bedre inn i området. Vi søkte medio mai 2017, i tråd med
bystyrets intensjoner, og har nettopp supplert søknaden med nye
opplysninger etter forespørsel fra Plan, bygg og eiendom i kommunen. Det tar sin tid, men vi håper at kommunen snart kan
avgi sin dom over søkt tiltak så vi kommer videre i byggeprosessen. Signalene som er gitt i denne runden er ikke positive, men
vi håper likevel det beste så vi kan fokusere mer på det vi er
mest glad i – å drive det sportslige. Vi har uansett energi igjen
og følger opp denne saken videre.
Jeg ønsker alle en herlig seilsommer.
Eivind Bakke, leder i Bundefjorden Seilforening

GARDASJØEN: Deltakerne fra Bundefjorden Seilforening, fra venstre
Øystein Homstvedt, Fredrik Andresen, Tobias Bakke, Aron Heimonen,
Jesper Moberg, Preben Moberg og Felix Sommerfelt.
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Mr. Bundefjorden er gått bort
Tidligere formann og
æresmedlem i Bundefjorden
seilforening, Sigurd Slottan,
døde 13. mars 2018.
AV ERIK PH. G. SOLBERG •
Sigurd var en institusjon i
Bundefjorden Seilforening, og
for mange, både i Bundefjorden Seilforening og utenfor
foreningen, var han Mr.
Bundefjorden. I hele 15 år var
han formann i foreningen, og
vi er mange medlemmer som
har hatt gleden av å ha verv
i foreningen under Sigurds
kyndige ledelse.
Sigurd likte å styre, og
selv om han ikke var den som
slo neven i bordet eller hevet
stemmen, var det ingen som
var i tvil om hva han mente
og når han anså en diskusjon
for over. Et av Sigurds uttalte mål var at Bundefjorden
Seilforening igjen skulle få
sitt eget klubbhus, og han ga
ikke fra seg roret før alt var
på plass.
Seilerne elsket Sigurd. Han
ga dem forutsigbarhet og
trygghet. Var han regattasjef,
og så de Gamblingen «Ninette
II» ligge i startområdet, visste

de at det ville bli seiling den
dagen. Sigurd viste tydelig at
han stolte på seilerne.
«Seilerne finner sin plass
på linja, de er her for å
seile, ikke for å vente på den
perfekte startlinja», har jeg
ofte hørt Sigurd si. Og når
skuddet gikk, kom seilerne
seg av gårde og mannskapet
i startbåten kunne slippe
«knekk-pølsene» fra Jacobs
i det nykokte vannet som
belønning for innsatsen, hver
eneste gang.
Var Sigurd dommer, visste
de at det ikke ble noe «armer
og bein» under høringen i
protestrommet, kun korte
spørsmål for å oppklare hva
som egentlig hadde skjedd og
hvordan de hadde oppfattet
det. Slik skapte Sigurd gjensidig respekt og økt regelforståelse, på tvers av roller og av
generasjoner.
Sigurd stilte alltid opp, og
selv om helsen etter hvert
begynte å skrante, tok han
år etter år på seg dommeroppdrag, gjerne der han
kunne ta med Nina om bord
i Gamblingen. Sigurd fornyet
forbundsdommerstatusen sin

ERIK PH. G. SOLBERG
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VIKTIG: Sigurd Slottan har i
mange år vært en viktig bidragsyter i Bundefjorden Seilforening.
i fjor, og har de siste årene
vært Bundefjordens mest
aktive forbundsdommer. Jeg
tror ikke Sigurd skulket en
eneste dugnad så lenge han
var medlem i foreningen.
Han var viktig for foreningen,
og foreningen var viktig for
ham.
Våre dypeste medfølelse
går til Nina og Einar med
familie.
Vi gjør som Sigurd så mange ganger har gjort, heiser «N»
over «A», og lyser fred over
Sigurd Slottans minne.

BLI MED OG SEILE BUNDEFJORDEN RUNDT
Bundefjorden Rundt går i
år 2. og 3. juni. Det er en
flott distanseseilas med
utfordrende rundinger av
holmer og skjær i Bundefjorden på lørdag, fulgt opp med

flere tette baneseilaser på
pølsebane søndag. Ikke vent,
meld dere på nå!
Informasjon og påmelding på bundefjordenseilforening.no.
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Aron Heimoen med 3. plass på Gardasjøen
I påsken var nærmere 35
deltakere fra Norge, Sverige,
Finland, Østerrike og Ungarn
samlet til trening og regatta
på Gardasjøen i regi av Bundefjorden Seilforening.

AV ØYSTEIN HOMSTVEDT • Påskesamlingen varte fra søndag
til onsdag. Med endel vind og
varierte bølge- og værforhold
under treningen, var det nok
en del som trodde man fikk
forberedt seg godt til den
kommende påskeregattaen.
Så feil kan man ta.
Treningssamlingen hadde
masse vind og strålende forhold til å seile, men da konkurransen begynte, ble det mindre
vind hver dag. Vi startet med
to regattaer den første dagen,
der de norske utøverne Aron
Heimoen og Uffe Tomasgård
leverte best og lå meget bra
an før den andre dagen. Det
var også flere positive norske
resultater den dagen med

solid seiling av Even Baarud,
Martine Bjørvika Thuen og
Fredrik Andresen.
Dag to var det mindre
vind, og det ble gjennomført
ett race, der det fortsatte å
komme solide norske resultater. Det ble også forsøkt
avviklet en andre regatta den
dagen, men da døde vinden.
Norske Aron Heimoen seilte
seg visstnok opp 48 plasseringer i den blå gruppen, mens
Didrik Rødland Jelstad ledet
den gule gruppen med nesten
en hel slørelegg.
Dag tre startet med en værmelding som virkelig ikke tydet
på mye vind, og det stemte på
en prikk. Med oppmøte kl. 10
på grunn av den avlyste regattaen dagen før, ble det en lang
dag, der det mest spennende
øyeblikket var da et medlem
i regattakomiteen så ut som
om han var på vei til å ta ned
AP-en. Men det viste seg at
han bare knøt om knuten.

Dag fire, den siste dagen,
startet også kl. 10 med håp
om å kunne få seilt de resterende regattaene. Men også
denne dagen så værmeldinga
både dårlig og våt ut. Selv
om vinden uteble, sendte de
ut oss seilere kl. 11.20 for å
prøve å få i gang noe.
Da døde vinden helt, og vi
ble liggende å drive rundt og
prate med de andre seilerne,
før vi etter hvert ble sendt på
land med håp om at vinden
ville dukke opp. Det gikk 2,5
laaaange timer i spenning.
De aller fleste var kalde og
gjennomvåte, og ønsket bare
å pakke sammen, og enten
begynne hjemreisen eller
komme seg tilbake på hotellet.
Da arrangørene omsider avlyste regattaen kl. 15, løp alle
til båtene og pakket sammen.
På hjemveien fikk vi alt
mulig av vær, med snøstorm,
masse regn og vind, og helt
stille og kjølig.

