OAS CUP

Dugnadsinnsats hjelper på humøret!
Den tidlige påsken og den tidlige våren
skapte praktiske utfordringer for oss i
Bundefjorden Seilforening. Og styrende
var OAS-regattaen helgen 8.–10. april
for Laser og Optimist.
Det var mye som måtte klargjøres!
Jollebrygga på Myren ble satt i stand
av dyktige frivillige, RIB-er og følgebåter ble kontrollert og satt på vannet, og
jolleområdet og klubbhus-området ble
ryddet. Klubbhuset ble igjen forberedt
for å servere vafler og andre spesialiteter til alle som var på plass. I løpet av et par hektiske uker ble
forberedelsene gjort med frivillig og positiv dugnadsinnsats. Det
er noen fantastiske ildsjeler som går foran og «drar». Og heldigvis
er det mange som lar seg «føre» og blir med i denne positive
dugnadsinnsatsen.
Jeg har brukt ordet «stolthet» tidligere. Alle som er med på
disse positive opplevelsene – å jobbe sammen for noe positivt –
blir stolte av det de gjør. Dette skaper gjensidig eierskap, stolthet
og glede. Og, til dere som ikke opplever slikt fellesskap: Bli med
da vel! Det er mange idrettsforeninger som skaper disse daglige
positive opplevelsene, og er dere i nærheten av oss i Bundefjorden
Seilforening og har en interesse for seiling og har egentlig «litt
lyst»? Ta kontakt – vi inkluderer dere gjerne inn i vårt samhold.
Når dere leser dette er vi i full gang med våre midtuke-regattaer i Bundefjorden. I 2016 har vi et nokså moderat aktivitets-år
uten de store regatta-arrangementene på nasjonalt nivå. De arrangementene vi har planlagt og som står på terminlisten har vi
full fokus på for god og effektiv gjennomføring og med sportslige
utfordringer for alle deltagende båter.
Så satser vi på at seilsportsligaen blir den suksessen den fortjener og at mange opplever denne J/70-satsingen som positiv
og utviklende. Vi satser fra Bundefjorden Seilforening i hvert fall!
Avslutningsvis: Vi satser også på at Oslo kommune endelig får
bestemt seg og at vi får en akseptabel leieavtale for jolleområdet
på Myren. Seks år med usikkerhet må da kunne avsluttes «nå»...
Bjørn Strand Jacobsen, leder Bundefjorden Seilforening

AKTIVITETSKALENDER STORBÅT 2016
7.–8. mai
27. april

NC 2.4mR
Sesongstart for onsdagseilasene. Start kl. 1800.
Onsdagsseilasene fortsetter 4., 11., 18. og 25. mai,
1., 8., 15. og 22. juni (Øyseilasen).
Sommerferie.
21. mai
Bundefjorden Rundt. Pølsebane.
22. mai
Langbaneseiling på Bundefjorden.
18. juni
Drake - Sommerregatta
10. august Første onsdagsseilas etter ferien. Vi fortsetter
onsdag 17., 24. og 31. august, 7., 14., 21. og 28.
september, 5. og 12. oktober.
15. oktober Opplagsregattaen
NYTT FRA BUNDEFJORDEN SEILFORENING • bundefjorden-seilforening.no

AV ELISABETH K. ØRJAVIK • Totalt 53 joller stilte til start i
fem ulike klasser, derav 40
optimistseilere (Optimist A, B
og C) og 13 laserseilere (Radial
og 4.7).
Vinner av Optimist A ble
Emil Forslund fra Nesodden
Seilforening.
Beste seiler fra Bundefjorden i Optimist A ble Jens Kaastad Ørjavik som nr 8.
Vinner i Laser Radial ble
Sindre Bakke fra Bundefjorden.
Vinner i Laser 4.7 ble Fredrik Andresen fra Bundefjorden.
Det var typisk aprilvær –
småkaldt og med solgløtt på
lørdag. Søndag skinte solen fra
nesten skyfri himmel. Dessverre var ikke vindforholdene som
håpet. Med laber bris på 2–2,5
m/sek ble det en utfordring

å få gjennomført cupen. For
laserseilerne klarte vi å gjennomføre to seilaser, én seilas
på lørdag og én på søndag. For
optimistene ble kun én seilas
fullført i løpet av helgen. Ikke
utypisk var det C-seilerne som
fikk mest utbytte av helgen
med hele seks gjennomførte
seilaser. Ofte trekker det noe
mer vind innerst i sundet enn
lengre ut.
Vi var godt fornøyde med
gjennomføringen tross fravær
av vind. Været får vi ikke gjort
noe med, det er litt av gamet i
denne sporten. Barna fikk seilt
noe og de fikk prøvet seg på
flere starter i lite vind. Dessverre ble de fleste avblåst på
grunn av ustabil og fallende

vind.
Morsomt var det at laserseilerne villig lånte bort båtene sine til yngre optimistseilere, og mange optimistseilere
fikk prøvet seg på laserseiling
i lite vind. Selv om vannet
denne helgen neppe kan ha
vært over 6 grader var det mye
moro og lek med kullseiling og
bading. Det er hyggelig å se
det sosiale samholdet blant
seilerne på tvers av klubber og
hvordan jollemiljøet i kretsen
blomstrer.
Sol og godt vær gjorde at
Neglspretten ble avsluttet
med grilling utenfor klubbhuset søndag ettermiddag.

ERIK KRISTIANSEN
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Seilingen er i gang for Osloog Akershus Seilkrets med
de såkalte OAS-ene. Den
første ble avholdt på Malmøya i Bundefjorden med
Bundefjorden Seilforening
som arrangør.

STILLE: Det var lite vind under
den første kretssamlingen i Osloog Akershus Seilkrets.

ÆRESMEDLEM: TERJE HALL TORGERSEN
Et nytt æresmedlem er
utnevnt i Bundefjorden
Seilforening.
AV DAG ROSMO • På årsmøtet
17. februar ble Bundefjorden
Seilforenings ildsjel og «propell» Terje Hall Torgersen
utnevnt til æresmedlem.
Gjennom et langt seilerliv
har Terje bidratt i foreningen
på sin positive og alltid tilstedeværende måte. Fortsatt
tar han i mot de yngste op-

timistseilerne og lar dem bli
kjent med vinden, vannet og
jolla på oppmuntrende måte.
Terje har samtidig i en årrekke vært klassekaptein for
Storbåtgruppen og har utviklet det gode miljøet og ambisjonsnivået i den gruppa.
Og til slutt: Han seiler fra
de fleste av oss andre i foreningen – han holder sitt eget
sportslige nivå høyt.
Bundefjorden Seilforening
er stolte av «vår» Terje!
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Neglspretten – årets første kretssamling

Heder og ære for innsatsen i 2015
Gode Bundefjorden-seilere
ble hedret på årsmøtet i
februar.
AV BJØRN STRAND JACOBSEN •
Jolleseilerne Caroline Rosmo,
Sarah Thodesen, Fredrik Andresen, Jesper Moberg og
Kristoffer Rosmo ble tatt
frem og hedret på årsmøtet.
Caroline Rosmo (Laser Radial), bronsemedaljør NM i
Laser Radial, tatt ut av NSF til
EUROSAF JR EM i Frankrike og
ISAF JR VM i Malaysia.
Sarah Thodesen (Optimist),
norgesmester i Optimist 2015,

tatt ut av Norsk Optimistjolleklubb til EM i England.
Fredrik Andresen (Optimist), tatt ut av Norsk Optimistjolleklubb til VM i Polen.
Deltok for andre gang i VM.
Jesper Moberg (Optimist),
tatt ut av Norsk Optimistjolleklubb til VM i Polen.
Kristoffer Rosmo, vinner av
Nations Cup (lagseiling), VM i
Europajolle i Arendal. Kristoffer
er også trener for Optimist NCgruppen som oppnådde ekstraordinære resultater i 2015.
Også storbåten AL CAP
ONE med skipper Christian

von Trepka ble tatt frem og
hedret for sin fantastiske
seiling gjennom 2015-sesongen. Sesongen ble kronet med
Overall-seier i Tjörn Runt, og
med en flott hovedrolle i SVTs
tv-program på NRK i beste
sendetid om Tjörn Runt fra
2014. En flott innsats gjør de
som mange kan lære av, og de
viser frem Bundefjorden Seilforening i media!
Jolleseilerne og Christian
ble overrakt en Leatherman
multiverktøy som hedersbevisning - nyttig for alle seilere!
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