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SEILING PÅ FOILER

Klar for Waszp!
Foil-seiling byr på nye og
fartsfylte opplevelser til sjøs,
og Waszp er for tiden i ferd
med å etablere seg som en
ny båtklasse i Norge.
AV HEIDI HJELLESTAD • Bergens
Seilforening har besluttet å
anskaffe to båter i foreningens regi, og i tillegg har formann Johan Hvide valgt å gå
i spissen ved å skaffe seg sin
egen private Waszp, slik at det
i klubben vil finnes totalt tre
båter.
– Som styreleder i foreningen har jeg et mål om å legge
til rette for økt aktivitet, og
jeg har tro på at Waszp er et

bra tiltak i så henseende, sier
Johan Hvide.
Han er overbevist om at
Waszp er et attraktivt tilbud
både til aktive seilere og til de
mer uerfarne.
Sammen med styremedlem
Karianne Jårvik, som i likhet
med ham selv seiler Knarr og
i tillegg er en habil jolleseiler,
har han brukt mange timer på
fjorden for å gjøre seg kjent
med nyvinningen. Han kan
forsikre om at det er blitt mye
bading.
– Den første gangen vi var
utpå, tilbragte vi mer tid i sjøen enn om bord i båten, men
litt etter litt klarte vi å knekke

koden og fikk oppleve hvordan
det føles å fly over vannflaten
selv i lite vind.
Waszp leveres med tre
ulike seilstørrelser som gjør at
den kan benyttes av seilere fra
40 opp til 100 kilo.
Båten foiler allerede når
vindstyrken passerer 3–4 m/
sek, og med litt vind på fjorden gjør den raskt en fart på
over 25 knop.
– Karianne og jeg har erfart
at Waszp kan håndteres av
folk i ulike aldre og én ting er
sikkert, nemlig at opplevelsen
av å foile på sjøen er helt annerledes enn all annen seiling,
sier Johan Hvide.

Populær sommerseilskole
Gjennom en årrekke har
Bergens Seilforening arrangert sommerseilskole i
skoleferien. Sommerseilskolen har alltid vært et svært
populært tiltak, og også i
år var arrangementet raskt
fulltegnet.

AV CECILIE LIND • Et 40-talls
ivrige barn troppet opp i seilforeningen hver eneste dag
den første sommerferieuken
for å lære om seiling, teste
forskjellige typer joller og
brett og fremfor alt ha det gøy
både på fjorden og på land.
Mange hadde absolutt in-

gen erfaring med seiling fra
før, men innen uken var omme,
hadde de klart å tilegne seg
mange ferdigheter. Kanskje
møter vi dem igjen som aktive
seilere om noen år?

Innimellom lek og moro
fikk de unge også lære litt om
hvor viktig det er å ta vare på
havet og å bidra til å holde
skjærgården ren.

TEORI: Å lære å seile krever også
teoretiske kunnskaper.

FORNØYDE DELTAGERE: Sommerseilskolen er svært populær.

KARIANNE FONN JÅRVIK

MYE VENTEVÆR UNDER BERGEN CUP/NC II

PÅ FOILER: Karianne Jårvik flyr på fjorden med Waszp.

CECILIE LIND

Årets seilsesong har vært preget av
varierende vær- og vindforhold, men
er det noe vi er vant til på Vestlandet,
er det skiftende vær. Den ene dagen er
det sol og sommer, og den neste pøser
regnet ned.
Selv om vinden lot vente på seg,
hadde vi rikelig med sol da vi den siste
helgen i mai var vertskap for norgescup
for joller og brett sammen med Ran
Seilforening. Positive tilbakemeldinger
fra fjern og nær vitner om at det til
tross for litt lite vind, var et svært vellykket arrangement.
Dugnadsinnsatsen som ble lagt ned både internt i vår egen
forening og i naboforeningen, var intet mindre enn imponerende,
og jeg vil rette en stor takk til alle som bidro både til vanns og til
lands denne helgen.
Å arrangere norgescup krever et stort apparat, og det ville
vært helt umulig å gjennomføre et slikt løft uten arbeidsinnsats
fra medlemmer, foreldre og andre som velvillig stiller opp og tar
i et tak. Alt må håndteres, fra å organisere parkering av biler
og tilhengere, til å drive kiosksalg og gjennomføre regattaene på
fjorden, og å sørge for effektiv resultatservice straks seilasene er
unnagjort.
Alle oppgaver krever mannskap som leverer, og jeg er stolt av
hvordan mannskapet både i vår egen forening og naboforeningen
Ran Seilforening stod på til alle døgnets tider og bidro til at vi til
tross for værforholdene lyktes i å avvikle en vellykket norgescup.
Når vi avholder større regattaarrangement i Bergens Seilforening, får vi ofte skryt for det fine anlegget vårt. Mange som
seiler for andre foreninger, misunner oss havnen i Kviturspollen
med det fantastisk flotte klubbhuset og alle fasilitetene vi har
tilgang på.
Nylig la vi forholdene til rette for at anlegget i fremtiden vil
kunne bli enda bedre, ved at vi inngikk avtale med en av våre
naboer om kjøp av et tilgrensende naust. Med relativt beskjedne
budsjett er planen å la den nyervervede eiendommen komme
unge seilere til nytte og glede, noe vi tror vi skal få til.
Nå ser vi frem til en aktiv sensommer og høst, og håper at
værgudene stiller seg på vår side og legger til rette for flotte
seilaser og gode regattaarrangement i ukene som kommer!
Johan Hvide, leder i Bergens Seilforening
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