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3. PLASS: Team Drømmen fra Soon Seilforening tok tredjeplass i den første runden i Grundig Sailing Cup.

GRUNDIG SAILING CUP

Sommerlige forhold i første runde
Som en del av Færder Sailing Week på Aker Brygge
ble årets første Grundig
Sailing Cup (GSC) gjennomført helgen 2.-3. juni.

AV CATHRINE GJERPEN STØRMER
• GSC seiles i heat med egen
eller leid J/70-båt. Denne
helgen var det ti båter med
mannskap som deltok, og
seilasene ble gjennomført på
korte og morsomme baner
nærme land.
Sommeren kom tidlig i år,
og gradestokken viste over
30 grader, noe som satte en
hyggelig ramme rundt arrangementet.
Det ble gjennomført 15
race totalt, syv på lørdag og
åtte på søndag.
Vi er godt fornøyd med
vinden som kom. Selv om det
ikke blåste så mye, var det
akkurat nok til å gjennomføre
rettferdige regattaer.
Det var godt å være tilbake på Aker Brygge for å vise
frem seiling til interessenter
og tilskuere, og vi kan melde
om god stemning på land og
på vann.
Vinneren av regattaen ble
Sinnatagg Sailing Team fra
KNS, med Team Åsgårdstrand
Seilforening på 2. plass og
Team Drømmen fra Soon
Seilforening på 3. plass.
Det er hyggelig å se at det
kommer flere seilere til J/70klassen, og spesielt hyggelig
er det å se at det kommer
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Betyr det noe om du melder deg tidlig
på regatta? Ja!
KNS har troen på at seiling som
sport og idrett har en fremtid, men
KNS er avhengig av at alle hjelper til
og bidrar. Her et ønske fra KNS til alle
aktive seilere:
«Det er viktig å melde seg på en
regatta så tidlig som mulig – og ikke så
sent som mulig, som norske seilere har
for vane.»
Har det virkelig noe å si? Ja, det har
det. Det er faktisk veldig viktig.
KNS og mange andre seilforeninger sliter med at mange som
seiler regatta melder seg på veldig sent. Det er ikke uvanlig at
folk forventer å kunne melde seg på en regatta dagen før start.
Et glimrende eksempel på dette var i 2017, hvor KNS måtte
avlyse Aker Brygge Cup (klassebåtsregatta) fordi det var for få
båter påmeldt da påmeldingsfristen gikk ut. Da KNS avlyste ble
det litt støy fordi det var flere som hadde «tenkt» å seile, men
ikke «rukket» å melde seg på. Det var jo selvsagt en litt kjedelig
situasjon for alle parter. Men på den andre siden var det en
«wake up call» til mange om en uvane som må ta slutt.
For KNS er dette umulig å forholde seg til. Det er mange
mennesker involvert i slike arrangementer, og de må i god tid få
vite om de skal arrangere regatta eller ikke. KNS’ regattavirksomhet er – som i alle andre seilforeninger – drevet av frivillige,
og de må ha forutsigbarhet, slik at de kan planlegge bruken av
fritiden sin, ellers reserverer de ikke helgen.
I 2018 var KNS ganske nær ved å ende opp i samme situasjon
med Aker Brygge Cup, men et par klasser fikk mobilisert. Fra
klassenes side ble det spurt om ikke 14 dager før regattaen var
en veldig tidlig påmeldingsfrist? Til det er det bare å si, nei, det
er det ikke. Men hvorfor er dette et tema? Mange har jo tatt
stilling til om de skal seile den helgen lenge før påmeldingsfristen går ut. Hvorfor da vente?
En annet poeng er at ingen melder seg på når de ser at
deltakerlisten er tom. Dette er en høna og egget-situasjon. Hvis
ikke båtene som tilhører nærområdet er villige til å gå foran som
et godt eksempel, blir det veldig vanskelig. Norge er ikke akkurat
verdenssentrum for seiling, men det er mulig å få utenlandske
seilere hit for å delta i norske regattaer. I de klassene hvor det
er åpent for tilreisende deltakere, kan vi bare glemme håpet om
utenlandsk deltakelse hvis deltakerlisten er tom en måned før
arrangementet.
Ingen fra Sverige, Danmark eller Vestlandet (hvis regattaen
går i Oslo) for den saks skyld, gidder å melde seg på en regatta
der det ikke er deltakere påmeldt. Alle skjønner at de som
kommer langveis fra trenger tid for å mobilisere og ikke minst
organisere for komme på regatta. Det skal sies at en av fordelene med påmeldingssystemet Manage2sail er at eksempelvis en
J/70-regatta i Norge er synlig og søkbar i hele verden.
Derfor, kjære alle aktive regattaseilere og foreldre, gjør dere
selv en tjeneste, og ikke minst – vis respekt for alle de frivillige
som står på for dere – meld dere på tidlig. Og selv om det står
påmeldingsfrist for eksempel 1. juni, er det helt innafor å melde
seg på 10. mars når dere allikevel har bestemt dere for å seile
regattaen.
Anders Kristensen, generalsekretær i KNS

TROND TEIGEN/SAILLOGIC

Viktig med tidlig påmelding

SAMARBEID: Grundig Sailing Cup er et samarbeid mellom Grundig og
de kongelige seilforeningene i Skandinavia.
flere jenter. Denne junihelgen
var det tre rene jentelag med.
Grundig Sailing Cup er et
samarbeid mellom Grundig og
de kongelige seilforeningene i
Skandinavia.
Det seiles tre regattaer i
hvert land, der de tre beste
i serien går videre til finalen

som blir holdt på Bygdin i
september.
Grundig Sailing Cup følges
best på Instagram og på
Facebook. Det ligger også mer
informasjon om regattaene på
Manage2sail og grundigsailingcup.com.

FÆRDER’N: Det er svært viktig for regattaarrangører at deltagere melder seg på i god tid, mener generalsekretær i KNS, Anders Kristensen.
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STORT: 263 seilere deltok i NC1 for joller den siste helgen i april.

NORGESCUP

Vel blåst – MentorNorge NC1
28. og 29. april arrangerte
KNS årets første norgescup
for joller på KNS Seilsportsenter Ulabrand.
AV THOMAS NILSSON • MentorNorge NC1 samlet seilere
fra hele landet i klassene
Optimist, Laser, 29er, RS Feva,
BIC T293 og RS:X. Det var 263
seilere som deltok, og med
så mange seilere på plass vil
dette trolig være det største
jollearrangementet i Norge i
2018-sesongen.

Den største klassen var
Optimist, der 110 seilere
deltok i A-klassen, mens Bklassen samlet cirka 25 seilere.
Nest største klasse var Laser,
fordelt på Standard, Radial
og 4.7, med 75 seilere totalt,
noe som nok er rekord i NCsammenheng.
April-helgen var preget av
lite vind og det var kun 29er
og RS Feva som fikk gjennomført løp på lørdagen.
På søndagen ble startene
på samtlige baner fremskyn-

det i håp om bedre vind
fra morgenen av. Dagen
startet med litt venting på
land før sønnavinden kom
ved 12-tiden. Sammen med
strålende sol ble det perfekte
seilforhold og det ble gjennomført tilstrekkelige løp i
samtlige klasser.
Med seilaser på fire
ulike baner på Lysakerfjorden
hadde et slikt arrangement
ikke vært mulig uten frivillig
innsats. Gjennom helgen var
det rundt 100 frivillige som

var i aksjon i blant annet
bøyebåter, startbåt, regatta
kontor og kiosk.
Arrangementssjef Niclas
Fure hadde full kontroll under
hele arrangementet og loset
alle gjennom helgen med
glans.
MentorNorge NC1 kunne
følges i sosiale medier hvor
det ble lagt ut hyppige og
regelmessige oppdateringer
gjennom hele weekenden, noe
som ble veldig godt mottatt
av seilerne og de som fulgte

regattaen fra utsiden.
KNS viste nok en gang at
de har kunnskap og erfaring
når det gjelder å arrangere
store regattaer.
Både seilere og arrangøren
var godt fornøyd med regattaen, så vi håper vi kan få
tilsvarende arrangementer til
KNS ved en senere anledning.
For endelige resultatlister
se regattaens hjemmeside på
Manage2sail.
Tusen takk til alle som var
med å bidra til denne helgen.
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FELT: NC1 gikk på Lysakerfjorden.
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