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Trivsel er drivkraften
Optimistgruppen i Bærum
Seilforening teller nesten
60 seilere, og vi har grupper
på alle nivåer.

AV ERIK POPPE • De ivrigste optimistseilerne startet treningen utenlands i vinterferien,
men den viktigste drivkraften
er fortsatt miljøet og trivselen
på brygga på Sarbuvollen og i
Bruksveien.
Fire av seilerne var i Finland i sommer for å delta i
Norges tropp i juniornordisk
mesterskap. De opplevde krevende forhold med varierende
vind og mye skift, men Vilde
Skirdal Pollen fikk en «spiker»
og Henrik Haaland fikk noen
fine seilaser innen topp 10.
Alle opplevde mye læring og

hyggelig samvær med gamle
og nye venner.
Rekruttering av nye seilere
varierer litt fra år til år, men selv
om vi synes det har vært litt
tyngre i år enn tidligere, har vi
robuste grupper med godt samhold. Et godt miljø i naboklubbene er heller ikke langt unna,
og seilerne har fått nye venner
via KNS’ supertirsdag, NM og
Coming Stars på Nesodden, NCer rundt omkring og lagseiling
i Tønsberg. Særlig lagseiling er
populært med korte regattaer
og samarbeid mellom seilerne.

I FINLAND: Henrik Haaland,
Sverre Poppe Oldervoll, William
Andreas Svensrud og Vilde Skirstad Pollen deltok i junior-nordisk
mesterskap i Optimist.

RS Feva og 29er for to

REKRUTTERING: RS Feva gir et
fint grunnlag for overgang til 29er.

RS Feva engasjerer barn
og unge fra 10 til 16 år,
og jollen er blitt et viktig
supplement til Optimist for
denne aldersgruppen.

mange trives med å være to i
båten! RS Feva er også en fin
rekrutteringsbåt for 29er, og
to 29ere fra Bærum har i år
trent jevnlig med 29er-gruppen i KNS.

AV HELENE KRISTOFFERSEN •
Etter noen år med RS Feva i
klubben har vi klart å opparbeide fine grupper med en god
blanding yngre og eldre, jenter
og gutter. Det er helt klart at

Fyldig og travel tur & hav-sesong

Tur & hav har hatt en aktiv
sesong med 13 seilaser i
serieseilasen og fem seilaser
i Henri Lloyd Doublehanded
Serie Oslofjord.

AV ARNE SØRLIE • Vinden har
variert fra absolutt vindstille
til stiv kuling. Det siste er ikke
så vanlig i Indre Oslofjord.
Båtene i serieseilasen har
vært delt inn i to klasser etter
NOR Rating med klasseskille
ved 0,96. I år var det 17 båter
I Henri Lloyd Doublehani klasse F med NOR-Rating un- ded Serie Oslofjord var det
der 0,96 og 13 båter i klasse D.
femseilaser, tre før og to etter
Vi har god plass til flere
sommerferien. De fire beste
båter, så alle som har lyst til
plasseringene teller i samå prøve seg, er hjertelige vel- mendraget. Båtene er delt inn
komne. Det er mulig å melde etter NOR Rating på samme
seg på til enkeltseilaser med
måte som i serieseilasen.
en høyst overkommelig deltaI den minste klassen stargeravgift.
tet ni båter og konkurransen
De beste båtene i år var i
var ganske jevn. Før den siste
klasse D: 1. BARCAROLE OPUS seilasen, var det fire båter som
IV, Bjørn Vadholm, KNS, 2. kunne ha realistisk håp om å
LUCKY LADY II, Morten Lycke, vinne serien, men FORDEHLER
Bærum og 3. MULEN, Henning
hadde en to poengs ledelse og
Carlsen, Bærum. I klasse F ble
siden den også vant den siste
rekkefølgen 1. DNV 3, Håvard
seilasen, ble seieren klar. I den
Nordtveit Austefjord, Bærum, store klassen startet syv båter
2. X’EN, Jakob Rabe, Bærum
og der vant LUCKY LADY II en
og 3. PRISCILLA, Lars Magnus
komfortabel seier. Premiene
Christensen, Bærum.
var krystallglass og gavekort
For å bli klubbmester må
fra SLAM som er det nye merman naturlig nok være med- ket til vår sponsor Seastyle
lem i Bærum Seilforening. – etter at agenturet for Henri
Klubbmestere ble derfor Mor- Lloyd ble solgt.
ten Lycke og Håvard Nordtveit
De tre beste båtene var i
Austefjord.
stor klasse: 1. LUCKY LADY
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Med god innsats fra seilere
og foreldre klarte vi å vise
seiling fra sin beste side for
barn, unge og voksne som
tok veien til Sarbuvollen i
solskinnet.
Strengt tatt kunne vi vel
hatt litt mer vind, men sånn
er det jo med seiling – man
er prisgitt naturen!
Til gjengjeld fikk de rundt
60 besøkende varmt bade-
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VELLYKKET SEILINGENS DAG

vann og håndterbare vindforhold.
Alle som prøvde seg i Optimist, RS Feva, på seilbrett
eller padlebrett fikk gratis
vaffel.

BJØRN VADHOLM

Når dette leses, er årets seilsesong på
hell.
Vi har hatt en aktiv sesong med flere
norgesmesterskap og en norgescup for
joller. Våre seilere har tatt godt for seg
av premiebordet. Vi har gjennomført
sommerleir med over 160 barn i alderen
åtte til 14 år, og jeg retter en stor takk
til våre trenere og frivillige mannskaper.
Uten dere ville det ikke vært mulig å
gjennomføre aktivitetene.
Seilingens dag i august på Sarbuvollen ga mange barn en mulighet til å bli kjent med seiling, og vi
takker Gjensidigestiftelsen for deres støtte til nye seilbrett.
Vi får stadig nye medlemmer, og det er vi veldig glade for. Men
det er også viktig å ta vare på våre gamle medlemmer. Vi – som
sikkert mange andre foreninger – mister flere unge seilere når de
kommer opp i voksen alder.
Snipe-miljøet vårt har sin base på anlegget i Bruksveien. Her
er det et flott miljø med nærmere 60 Sniper og flere foreningsbåter til utlån. Med regatta hver onsdag i sesongen, må vi kanskje
være flinkere til å rekruttere til denne klassen, og jeg er lydhør for
forslag i så henseende. Når dette skrives, gjenstår Bærum Høstcup, en populær regatta for de aller fleste jolleklasser, og det er
en fin avslutning på årets regattasesong.
Christian Gundersen, leder i Bærum Seilforening

SERIEN: SPARKLING GIRL og
FORDEHLER under Henri Lloyd
Doublehanded Serie Oslofjord.

BJØRN VADHOLM

Enda en seilsesong er over

KLUBBMESTERE: Morten Lycke
(til venstre) og Håvard Nordtveit
Austefjord.
II, Morten Lycke, Bærum, og
Paul Skrede, 2. WINIFI, Arne
Sørlie, Bærum, og Espen Sørlie og 3. DAY ONE, Peter Keller,
Bærum, og Ole Petter Kjendbakke.
Liten klasse: 1. FORDEHLER, Hans Skaar, Stord og Jan
Schanke-Jørgensen, 2. SINBAD, Bjørn Hansen, Bærum,
og Ole Christian Wasenden
og 3. SPARKLING GIRL, Harald
Walder, Bærum, og Christine
Walder.
Mange av foreningens kjølbåtseilere har deltatt i de store
turseilasene som Færder’n,
Skagen Race og Hollenderseilasen, flere med gode plasseringer.
Komplette resultatlister finner du på sailracesystem.no.

