BERGENS
SEILFORENING

AV MORTEN JENSEN • – Bergens
Seilforening har gjennom generasjoner vist engasjement og
tilstedeværelse i byens tradisjonelle hovedprosesjon, forteller
Ove Lind, som er styremedlem
i foreningen, til SEILmagasinet.
Og slik var det også i år;
seilerne var et markert innslag i toget igjennom Bergens gater sammen med russ,
teknikkere, buekorps, barn og
speidere.
– I år glimtet været til med
fin vårtemperatur og byen var
spekket med folk. Stemningen
var stor blant unge og gamle,
rapporterer Lind.
Hovedprosesjonen ender på
Festplassen ved Lille Lungegårdsvann.
– Her settes båtene på vannet og både Optimistjoller og

brett deltar i den tradisjonelle
17. mai-regatta. Rundt vannet
er det tusenvis av tilskuere
som danner en flott ramme
rundt arrangementet. Seilerne
synes dette er stor stas å seile
midt i byens kjerne.
– Seiling er virkelig gøy for
alle, slår Ove Lind fast.

OVE LIND

Tradisjonen tro markerte
unge seilere seg på 17. mai
i Bergen.

I TOG: Som vanlig markerte BSseilerne seg i bybildet på 17. mai.
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SEILMAKEREN DOUBLEHANDED

Strålende resultater for Bergen-seilere
BS med to klasseseire og
over all-vinneren i Seilmakeren Doublehanded
AV JAN HJELLESTAD • Det ble en
strålende Seilmakeren Doublehanded for deltagerne i årets
regatta. WHITE SHADOW med
Torkjel Valland og Karl Otto
Book fra Bergens Seilforening
vant den største klassen ( rating >1) i den superraske Landmark 43-en.
I den minste klassen (rating
<0.962) vant EXENA med Carl
Olav og Carl Johan Wickmann suverent klassen med
sin Express. De vant også over
all. Klassen med rating 0.962–
1.000 ble vunnet av STORM
med Jørund Fjøsne og Bjørn
Forslund fra Stord Seilforening
i en Elan 37.
Beste BS-båt i denne klassen ble PAPRIKA med Per Højgaard og Trond Wickmann på
10. plass.
Seilasen nordover til Florø
ble en frisk kryss i nordavindskuling i den fantastiske skjærgården på strekningen. På grunn
av den sterke vinden holdt de
aller fleste seg innakjærs for å
unngå motsjøen i havet.
Seilasen sydover ble en
flott spinnakerlegg i 3-7 m/
sek. Det beste veivalget var

her utenfor Bulandet og kloss
i land sydover. Noen båter med
mast lavere enn 18 meter gikk
under broen mellom Værlandet
og Bulandet og tjente på det.
Noen få båter søkte ut i havet
etter mer vind, men fant den
ikke og på grunn av økt distanse ble det en tapsforretning.
En strålende seilas og et
godt levert arrangement fra
Askøy Seilforening, Florø Seilforening og SEILmagasinet
Alle båtene ble track’et og
du kan se hele resultatlisten
og løpsvalgene i replay på regattaens hjemmeside .

TO FORMENN: Bergen Seilforenings to tidligere formenn
gjorde en hederlig innsats.

MORTEN JENSEN

Unge seilere toget gjennom byen

28 SEKUNDER: Torkjel Valland og Karl Otto Book vant med 28 sekunders margin på nummer to i den største klassen.

MORTEN JENSEN

Det er kjekt å se at vi nå har full aktivitet i Bergens Seilforening.
Jolle og brett har vært i sving siden
tidlig i april, og i pinsen deltok flere på
pinsesamling i Ran. Bergens Seilforening skal også ha deltager på NBKs
brettfestival på Hvasser 14.–16. juni.
Nøstet er tømt, så nå er serieseilasene og Korsfjordtrimmen de store
tirsdagseilasene med god deltagelse. I
skrivende stund, og innspurten til Seilmakeren Dobbelhanded, er det gledelig å se at BS har 10 deltagende «rene BS båter» av 54 påmeldte. Båter fra andre foreninger
i kretsen har også BS-mannskap. Det kaller vi god lagånd!
«Tur og Hav gruppen» er også svært aktiv med egen terminliste
med variert og trivelig innhold.
«17. mai» var BS i tradisjonens tro godt representert i
både i hovedprosesjonen og med påfølgende regatta på Lille
Lungegårdsvann. Tilskuere hadde vi i godt monn, så vi håper å ha
sådd et frø for nye rekrutter.
Ellers er vårt gamle klubbhus jevnet med jorden og arbeidene
med det nye er i gang. Administrasjon og foreningen fungerer svært
godt i «containerlandsbyen Blue Town» og driftssjef Kjell Ove Bruås
klarer fortsatt å servere «7 stjernes middag» før regattastart på tirsdager. Vi har hatt godt fremmøte på våre «blå dugnader», så på tross
av at BS er en byggeplass, ser vi bare smilende og glade medlemmer.
Så – god medvind kan meldes fra Bergens Seilforening.
Harald Thomsen,
leder i Bergens Seilforening

MORTEN JENSEN

«Vi er i vinden…….»

OVER ALL: Carl Olav og Carl
Johan Wickmann vant den
mnste klassen – og var uoffisielt best over all.
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