SEILFORENING

Nå gjelder 2017
2016 er gjort opp. Fjoråret har igjen
vært et år «som normalt» i Bundefjorden Seilforening: Bundefjorden-seilere
har oppnådd svært gode resultater. Vi
kan alle være stolte av seilerne våre, det
er dem vi jobber for.
Vi skal også være stolte av at vi
leder, styrer og forvalter BSF som en
dugnadsbasert idrettsforening. Vi har
mange ildsjeler som gjør det mulig. Takk
til dere alle sammen for det.
Samtidig har jeg som leder, igjen
«som normalt», hatt svært mye av mitt fokus på å jobbe med
kommunale politikere og kommunal forvaltning. 2016 har vært
preget av det arbeidet. Så har styret for øvrig kunnet ha fokus på
å lede og styre BSFs viktigste virksomhet: Seiling. Samlet sett må
vi si å ha lykkes med det.
Plass og infrastruktur til våre idrettsaktiviteter i foreningen –
klubbhuset, kjølbåtbryggene, RIB-er og utstyr for seilingen i BSF
er på plass og holdt bra i orden. I 2016 har vi endelig fått lagt
grunnen for å nå målet vi har jobbet så hardt og lenge for å nå.
Leieavtalen for Myren ble til slutt godkjent av Oslo Bystyre i siste
møte før sommeren. Idet vi alle dro på sommerferie i begynnelsen
av juli, lå den signerte leieavtalen i postkassen vår. Det betyr at
vi i 2017 endelig kan søke byggetillatelse for joller og utstyr på
Myren, og få varige og gode løsninger for våre jolleseilere.
Med den siste leieavtalen på plass, er de fysiske rammene for
vår virksomhet i orden. Derfor var det naturlig å skape mer langsiktighet i våre planer for foreningen. Et strategiarbeid ble startet
sist høst, og resultatet ser dere fremlagt her på årsmøtet. Intensjonen er at kommende styrer fornyer dette strategi-dokumentet
jevnlig, og at dokumentet er grunnlaget for beslutninger på kort
og mellomlag sikt for foreningens virksomhet.
Vi har nådd sportslige mål og satsinger dette siste året. Bundefjorden-seilere er representert og har svært gode resultater å
vise til i nesten alle mesterskap som teller for Optimistene og
Laserne våre. BSF-seilere omtales stadig i pressen. Og kjølbåtfolket fortsetter å prege resultatlistene.
Rekruttering er svært viktig for alle idrettsforeninger, også for
BSF. Spesielt på jollesiden er det et generasjonsskifte vi skal gjennom, og rekruttering blir svært viktig å fokusere på i 2017. Vi har
en flott kjerne av gode seilere som satser mye på seilingen. Men
det er viktig å få med flere. La oss gjøre det til en skikkelig fellesinnsats våren 2017.
Visjonen vår er: Bundefjorden Seilforening er en forening det
er lov å ha det gøy i og en forening det er lov å være god i. Visjonen vår følger vi og vi lar den ligge til grunn for alt vi gjør.
Jeg må dessverre trekke meg som leder til årsmøtet i vinter.
Jeg ønsker nytt styre og ny leder lykke til. Takk for meg.
Bjørn Strand Jacobsen, leder i Bundefjorden Seilforening
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Aktiv sesong for 2.4 mR-seilerne
2016 har vært preget av
høy aktivitet og mye reising
for Bundefjorden Seilforenings to 2.4-metere.
AV TROND SVERRE FØRDE • En
hektisk norgescup er blitt
toppet med reising til nordisk
mesterskap i Gävle i Sverige
og EM i Bordeaux, Frankrike.
Rundt regnet har hver av båtene tilbakelagt rundt 8500
km på landeveien.
I norgescupen ble det
totalseier for Bundefjorden
Seilforening da NOR 98 med
Trond Sverre Førde seilte inn
til seier i de to første NC-regattaene og tok henholdsvis
andre- og tredjeplass i de to
siste. Den tredje NC-regattaen
var også NM og ble avholdt på
Hafrsfjord i Stavanger, hvilket altså ga Bundefjorden en
sølvmedalje. NOR 96 med Elisabeth Ihlen tok en 18. plass
blant de 23 båtene som deltok.
Nordisk mesterskap i Gävle
var preget av én dag med mye
vind og én med veldig lite.
Svenskene er av de aller beste i
klassen, og beste nordmann ble
henvist til 8. plass. Trond Sverre
Førde fra Bundefjorden Seilforening tok niende plassen her.
2016-sesongens
høydepunkt var EM i Bordeaux, nærmere bestemt i Mabuisson-

2.4MR: NOR 98, Trond Sverre Førde under EM i Frankrike.
Carcans. Det ble seilt på Lac
d’Hourtin, en innsjø rett ved
Biscaya-kysten som kun var
to meter dyp over det hele.
Vannet holdt behagelige 26
grader (noe som betyr litt i en
liten 2.4mR) og vinden kom
fra nordvest med 3–5 m/sek
hver dag. Trond Sverre Førde
var lenge med i kampen om en
topp 10-plassering, men en 21.
plass i den tredje siste seilasen
sendte ham ned på 11. plass,
et fattig poeng fra 10. plassen.
For Elisabeth Ihlen ble det et
mesterskap med læring snarere
enn plasseringer. Europamester
ble Megan Pascoe fra England

og på sølvplassen kom Damien
Seguin fra Frankrike, som nylig
ble paralympisk mester og ellers seiler Class 40 i transatlantiske regattaer.
Vi ser frem mot et spennende 2017, blant annet med
VM i Sneek i Holland. Det er
plass til mange flere i klassen, og det finnes gode båter
til salgs. En regattaklar 2.4mR
koster fra ca. 35 000 kroner,
så her er det muligheter for å
bli en mye bedre seiler for en
rimelig penge. 2.4 mR-seilerne
er gjerne behjelpelig med prøveseiling og råd og tips dersom du er interessert.

HVEM ØNSKER Å DISPONERE «SIELA EXPERIENCE» I 2017?
Nå kan du søke om å
disponere ungdomsexpressen, «Siela Experience», i
2017-sesongen.
AV EIVIND BAKKE • Båt med
seil og utstyr stilles til disposisjon for de som tildeles
båten for en sesong. Båten
kan benyttes gjennom hele
sesongen til trening, regatta
og tur.
Dette er en kjempemulighet for de som ønsker å prøve
seg som Express-seilere, både
som en hovedaktivitet eller i
tillegg til annen seiling i jolle
eller i annen storbåt.
Det vil gis støtte og veiledning til trim, taktikk, teknikk fra et aktivt expressmiljø
i klubben. I tillegg får du tilbud om veiledning til teambygging og om meteriologi
av klubbens ressurser:
Seilteknisk/vedlikehold:
Morten Gulliksen og Svein
Augland
Teambygging:
Andreas
Wettre
Meteorologi: Magne Simonsen

Det er åpent for all ungdom å søke om å få bruke
båten. Om du ikke er medlem
i klubben kan du også søke,
men du må melde deg inn
som medlem før sesongstart.
Send søknad med angivelse av hva du ønsker å be-

nytte båten til, beskrivelse av
din seilerbakgrunn og hvorfor
nettopp du bør bli plukket ut
til å bruke båten.
Send søknad til bundefjorden@gmail.com innen
15. februar 2017.

SINDRE BAKKE

BUNDEFJORDEN

2.4 MR

EXPRESS: Ungdomsexpressen i Bundefjorden Seilforening skal på
nytt tildeles den eller de i foreningen som ønsker å bruke båten til

SEILSPORTSLIGAEN

AKTIVITETER 2017

Ønsker du å representere foreningen i 2017?

AV EIVIND BAKKE • I seilsportsligaen konkurreres det i J/70båter med korte race på under
15 minutter. Det skal være fire
seilere om bord, hvorav en skal
være under 22 år. Et lag består
av seks seilere, og så bytter
man på hvem som seiler de
enkelte racene. Dette er moro.
For mer informasjon se seiling.klubb.nif.no/seilsportsliga.
Det er satt opp følgende
datoer for kvalifisering og
stevner i 2017:
Kvalifisering: 29.–30. april i
østlandsområdet
Stevne 1: 6.–7. mai
Stevne 2: 17.–18. juni
Stevne 3: 29.–30. juli
Stevne 4: 9.–10. september
Den enkelte seiler betaler
en egenandel på kr 750 per
stevne og kan stige opp i en
ferdig rigget J/70 og konkurrere i seilsportsligaen. Rett før
hvert stevne vil det være mulig
å trene i en J/70 på tildelt tid.
For de som ønsker å satse,
er det mulig å kombinere det-

NORGES SEILFORBUND

Vi håper å få satt opp lag
med seilere som har tid og
lyst til å sikre vår deltagelse
i seilsportsligaen 2017. Målet er en plass i 2. divisjon i
2017 og opprykk til 1. divisjon etter 2017-sesongen.

te med Grundig Sailing Cup i
J/70 for mer trening og konkurranse.
En viktig forutsetning for
Bundefjorden
Seilforenings
deltagelse er at vi har tilstrekkelig med dedikerte seilere
som sikrer at vi får deltatt på

alle stevnene, helst også med
backup-seilere for eventuelle
frafall eller flytting av stevnedatoer. Vi skal vise hvilke
seilkvaliteter vi i Bundefjorden
Seilforening har.
Meld fra om du har lyst
til bundefjorden@gmail.com,

AV TERJE HALL TORGERSEN •
Det fikk vi oppleve, vi som
deltok på North Sails Nesodden Høstcup i september. Det
var 65 båter som deltok og
hele ti av disse var fra Bundefjorden Seilforening. Man
kunne velge mellom bane- og
distanseseilas, og det er imponerende hvordan Nesodden
Seilforening så elegant klarte
å gjennomføre et slikt komplisert regattaarrangement med
god og tydelig informasjon på
VHF til seilerne. Vi som seilte
baneseilas fikk gjennomført
til sammen seks seilaser under
flotte vindforhold, og de som
seilte i distanseseilasene var
også strålende fornøyde.
Lørdag kveld inviterte Nesodden Seilforening til festmid-

MORTEN JENSEN

Strålende seiling og strålende fest
dag for seilerne. Her ble det
servert god fiskesuppe og det
var svært god stemning blant
de feststemte seilerne! Søndag var det premie- og medaljeutdeling, og det ble en flott
avslutning på helgens seilaser.
Vi fra Bundefjorden Seilforening takker Nesodden Seilforening for et flott arrangement.
Vi kommer tilbake til North
Sails Nesodden Høstcup i 2017!

BILBO: Skipper Andreas Wettre
med mannskap nådde ikke helt
opp i X-35-klassen, og ble nr. 4
av seks båter.

om du ønsker å delta og hvilke
stevner du ønsker å delta på.
Husk å melde deg på som enkeltperson eller lag innen fristen 15. februar.

RESULTATER BUNDEFJORDEN-SEILERNE:

NORTH SAILS NESODDEN HØSTCUP 2016

Nesodden Seilforening kan
arrangere gode og utfordrende regattaer!

SEILSPORTSLIGAEN: J/70 er
båttypen det konkurreres i.

Oppdater kalenderen din
nå! Det vil bli mange spennende aktiviteter i Bundefjorden 2017:
26. april er første onsdagsregatta for storbåt.
6.–7. mai arrangerer
vi Neglespretten, som er
åpen for alle jolleklasser.
13.–14. mai går Bundefjorden Rundt med øyseilas
på lørdag og pølsebane på
søndag for storbåt og Laser.
28. juni er vårens siste
onsdagsregatta.
9. august blir første
onsdagsregatta på høsten.
23. august er alle barne- og ungdomsseilere invitert om bord i storbåtene
i onsdagsregattaen.
9.–10. september arrangerer
Bundefjorden
Seilforening norgescup for
Optimist.
11. oktober er siste
ondagsregatta i 2017-sesongen.
14. oktober arrangeres
Opplagsregattaen for storbåt og Laser.

Baneseilas begge dager:
1. «Sons of hurricanes» – Jon Sverre Høiden
2. «Andante» – Terje Hall Torgersen
15. «ZikkZakk 8» – Per K. Lie
Distanseseilas begge dager:
8. «Stakkato» – Eirik Nordli
Shorthanded:
21. «Cookie Monster» – Vilhelm Vardøy
X-35:
4. «Bilbo» – Andreas Wettre
5. «Runabout» – David Øverby
First 31.7:
4. «Ragnhild» – Edvard Aspelund
5. «Fortissimo» – Emil Kjellesvik

MORTEN JENSEN

SONS OF HURRICANES:
Eneste Bundefjorden-båt med
seier i North Sails Nesodden
Høstcup 2016.
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