BÆRUM

SEILFORENING

Bærum Seilforening har i år deltatt i
nyskapningen Norsk Seilsportsligas 2.
divisjon.
For det første ønsker jeg å uttrykke
støtte til initiativet fra Norges Seilforbund til etableringen av seilsportsligaen. For det andre må jeg utrykke
skuffelse når det gjelder vår klubbs evne
til å utnytte de mulighetene seilsportsligaen gir.
Bærum er en av Norges største seilforeninger – og at vi, med så mange
aktive, ambisiøse seilere i mange klasser, ikke evner å stille et
seriøst lag til et slikt prosjekt, er overraskende og skuffende. Vi
har stilt lag ved tre av ligaens fire stevner – og når vi vel har seilt,
er vi fornøyd med hva laget har prestert på regattabanen. Det
som er skuffende er mangelen på vilje og evne til faktisk å stille.
Vi har åpenbart en jobb å gjøre med intern informasjon, men
vi må også se nærmere på hvordan vi skal organisere dette i klubben. Vi vil i løpet av høsten gjøre en evaluering av det arbeidet
vi har lagt ned, og se nærmere på hva vi kan gjøre annerledes før
neste sesong av seilsportsligaen.
Jeg mener vi må ha ambisjoner om ikke bare å være midt på
treet i 2. divisjon av seilsportsligaen, men derimot ha mål om å
være med å kjempe i toppen av 1. divisjon.
Jeg imøteser innspill og initiativ fra medlemmene våre –
og ser frem til å starte planleggingen av Bærum Seilforenings
2017-deltagelse.
Christian Gundersen, leder i Bærum Seilforening
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Seilsportsligaen

RUNDING: Tre av de norske båtene på vei mot gate-runding.

EM I 29ER

Vindfullt mesterskap på «hjemmebane»
Alle jollegruppene i Bærum
har vært på tur i sommer:
To Optimister var i Horsens
på JNoM, en Feva var med i
VM i Santander, Laserne var
… og de to 29erne var med
på EM i Tønsberg. De andre
gruppene kommer med rapporter senere, her følger en
kort rapport fra 29er-EM.
AV ERIK POPPE • Med EM på
hjemmebane har seilforbun-

MASTER- OG DAME-NM I SNIPEKLASSEN

AV ESPEN KUHLE • Master-NM
begynte samme dag som det
monumentale regnet rammet
Bærum, og det så lenge mørkt
ut for arrangementet. Det var
ikke tilrådelig å sende seilerne
ut på vannet før det verste
været hadde gitt seg.
Da vi kom i gang med
seilasene, var det tydelig at
konkurransen mellom de forskjellige master-lagene var
like hard som tidligere, og
de «gamle» kjente ringrevene
markerte seg sterkt i toppen.
Etter seks gjennomførte
seilaser var det Geir Victor
Svendsen og Anne-Line Sundal som stod øverst på pallen,
kun ett fattig poeng foran

Snipe-klassens suverene drivkraft Birger Jansen og Lise
Gehrken, og Kristoffer Spone
med makker Christen Horn
Johannessen på tredje plass.
To uker senere var det damenes tur. Her vartet Indre
Oslofjord opp med fint vær
og sol, men dessverre litt lite
vind, og vi slet derfor litt med
å få gjennomført fem seilaser.
Etter første dags seilaser
var det poenglikhet mellom de
to første lagene på resultatlisten, og det ble en tett kamp
ute på banen på søndagen.
Etter tre gjennomførte
seilaser var det mestrene fra
2014, Anette Melsom Myhre
og Janett Krefting, som stod
igjen som vinnere, med Siri
Kamfjord og Anna-Sofia Gergersson på andreplass og Cecilia Vassholmen og Jeanett
Jansen på tredjeplass.
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i en så rask båt som 29er, og
selv om de norske seilerne
fortsatt har et stykke opp, var
det alt i alt en god innsats i
mesterskapet.
To båter fra Bærum og en
Asker-/Bærum-båt var med
på mesterskapet. Sofie Thurman og Trygve Poppe Oldervold kom til sølvfinalen, mens
Sverre Poppe Oldervold og
William Svendsrud, og Anders Nøvik og Iver Jåvold
seilte bronsefinale. Etter fire
dagers mesterskap var det
godt slitne seilere som dro på
sommerferie.
Den ene bærumsbåten gir
seg etter sommeren, mens
vi får et nytt lag fra Bærum/
Bundefjorden og ett RS Fevalag som bytter til 29er. Bærum
har treningssamarbeid med
KNS og de fleste trener derfra,
men vi setter opp noen treninger fra Sarbuvollen innimellom for at de andre gruppene
skal få bli kjent med båttype
og seilere.
SLØR: Sverre Poppe Oldervold og
William Svendsrud på slør.
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Bærum Seilforening arrangerte master-NM Snipe
og dame-NM på Vassholmbanene i august. Det ble to
veldig forskjellige regattaer.

det i år stilt opp med trener
til mange felles samlinger.
Det har gitt et stort løft både
sportslig og sosialt, og 16 båter har vært med på disse samlingene og til slutt i EM.
Samlingene de siste ukene
var preget av mye vind, og
godt var det, for også mesterskapet hadde hovedsakelig
vind mellom 8 og 12 m/sek.
Forskjellen i båthåndtering i
denne vinden gir store utslag

BØLGE: Sofie Thurman og Trygve
Poppe Oldervold treffer en bølge.

