BÆRUM

SEILFORENING
SUKSESS MED SNIPEKURS
Vårt faste snipekurs for nybegynnere hadde i år flere deltakere
og større interesse enn på mange år. Hele 10 deltakere meldte
seg på før vi måtte si at nå er det fullt - og enda hadde vi 10
til på venteliste!
Kurset ble gjennomført over 5 ettermiddager i mai og juni,
og fremmøtet var bra. Vi hadde vinder av variabel styrke og alle
fikk prøvd seg i forskjellige forhold - så alt i alt var dette et vellykket kurs! Kurset ble avsluttet med kullseiling, der mange ikke
kunne la være å gjøre det flere ganger. Stein Frich var hovedinstruktør, med god hjelp fra erfarne Snipeseilere i klubben.
Vi vil i år, for første gang på mange år, også holde et videregående snipekurs. Kurset er satt opp 19.–21. september. Dette
er for seilere som har vært gjennom nybegynnerkurset og så
har seilt litt på egen hånd, eller som har skaffet seg tilsvarende
jolleerfaring som rormann/-kvinne. Formålet med kurset er at
deltakerne skal kunne gjennomføre en regatta på en habil og
sikker måte, både til rors eller som gast.
Send søknad på epost til stein@funktech.no og fortell kort
hvilken jolleerfaring du har. Kursavgiften er i denne stund ikke
kjent, så dersom det er viktig for deg så ta forbehold om pris.
Velkommen!

AV TALLAK UTNE • 160 deltakere
i alderen 8 til 14 år har deltatt
på en av de fire ukene med leir.
Noen er allerede medlemmer
i klubben, og har brukt som-

EN PRØVESMAK PÅ RIO DE JANEIRO

MANGLET LITT PÅ STYRKE OG UTHOLDENHET

AV MARTHE ENGER EIDE • Jeg har vært i Rio og seilt Olympic Test
Event, som er en slags generalprøve før OL i Rio 2016.
Det var flotte seilforhold, med krevende tekniske bølger
utenfor bukten og strategisk/taktisk utfordrende forhold innenfor bukten. Jeg endte til slutt på 15. plass.
Den siste dagen endte jeg opp på sykehus i Rio, etter å ha
våknet opp med en kjempehevelse på kinnene og halsen, som
viste seg å være en infeksjon i mandlene. Det er aldri hyggelig
å bli syk i utlandet, men jeg ble heldigvis tatt godt vare på av
legene og synes Rio er et forholdsvis trygt sted å bli syk i.
Nå begynner siste del av oppkjøringen til VM i Santander i
september. Der begynner nasjonskvalifiseringen til OL.
Det blir spennende å seile i Santander.
Jeg gleder meg!

273 seilere fra 17 nasjoner
deltok i EM i Laser 4.7 i Moss,
og av disse var det 25 norske.
Bærum Seilforening stilte med
3 seilere, Kristine Wilhelmsen, Herman Reiersen og Tarjei Batalden.
Været var perfekt for et
EM, fra ingen vind i begynnelsen av EM til 12 m/sek og
2 meter høye bølger de siste
3 regattadagene da finalene
gikk.
Det ble flere gode individuelle plasseringer for nordmen-

SEILGLEDE: Deltakere på årets sommerleir på tokt til Ytre Vassholmen.

Sommerleir, med sol, fart og seilGLEDE!
I Bærum seilforening synes
vi sommeren skal brukes
til lek og moro med nye
og gamle venner, i jolle og
brett, både over og under
vann. På årets sommerleir
har mer enn 160 deltagere
fått alt dette i solide doser.

meren på å finpusse teknikken,
mens andre har hatt sitt første
møte med jolle og brett i klubben. Vi er ganske sikre på å se
mange av de nye igjen på treningen i høst, for sommerleir
gir mersmak.
Det har vært mange solfylte dager med både seiling og
masse bading. Både foreldre
og barn har vært storfornøyd
med opplegget som er snekret
sammen av lederne for årets
leir; Gard Jakob Ørka og Tal-

nene, men det holdt ikke helt
inn. Dette skyldes i hovedsak
at nordmenn ikke er godt nok
trent i styrke og utholdenhet.
Her må vi legge oss i hardtrening.
Spania var suverene og
vant både jente- og guttefinalen. 2 seilere fra Norge kom til
gullfinalen. Beste gutt, Mads
S. Hasum-Olsen (Moss), endte
på 31. plass, og beste jente,
Anna Skaar (Ålesund), fikk 32.
plass. Bærumseilerne kom til
sølvfinalen der Kristine Wil-

lak Utne.
Sammen med en gjeng
med flotte, blide og proffe trenere har de levert et akkurat
passe krevende opplegg og
kurstilbud for barna. Både erfarne og nybegynnere har fått
lov å strekke seg og teste noen
grenser – godt innenfor trygge
rammer, men allikevel skikkelig spennende.
Vi gleder oss allerede til
sommerleiren neste år. Vel
møtt på brygga!

helmsen endte på 67. plass,
Herman Reisersen på 115.
plass og Tarjei Batalden på
160. plass.
Mesterskapet ga mye bra
læring for de norske seilerne,
og regattateknisk var det et
meget godt arrangement med
flotte og harde forhold.
All ære til Moss Seilforening og KNS som samarbeidet
om arrangementet.

Tett i toppen i Master NM i Snipe
21 båter stilte til start i
årets Master-NM i Snipe i
august og det var spenning
til siste slutt om hvem som
skulle ta gullet.
AV GUSTAVO A. RIBBE • Etter
to supre dager på fjorden og
5 race, sto det helt likt mellom tre båter før 6. og siste
startskudd gikk! Maksimalt
spennende.
Det ble Kristoffer Spone
og Christen Horn Johannessen, KNS, som krysset først

over målstreken. Birger Jansen med Lise Gehrken (Bærum Seilforening) ombord
seilte inn til andreplassen,
mens Geir Victor Svendsen
og Anne Line Sundal, Oslo
Seilforening, sikret bronsemedaljen. Kun tre poeng skilte
første- og tredjeplassen. Disse
tre båtene stilte i en klasse for
seg, men en svensk båt, Per
Edwall og Cecilia Vasholmen,
snuste også ofte på tetplasseringene. Foruten deltakere fra
Oslo og Sverige, var det også

båter fra Bergen og Røyken på
startstreken.
Det ble gjennomført tre
seilaser lørdag og tre søndag.
Det var tidvis mye vind og

tøffe, lange krysser søndag.
Fine forhold begge dager med
effektive arrangører sikret nok
et godt gjennomført mesterskap på Oslofjorden!

VELLYKKET NM: Master NM
2014 i Snipe ble gjennomført under fine forhold på
Oslofjorden.

GUSTAVO A. RIBBE
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