Fra Dokken til «Dokken»
Søndag 4. mai var en fest-,
historisk- og offisiell åpningsdag for nytt klubbhus,
som medlemmene i landets
eldste seilforening har døpt
til «Dokken».

STEMNINGSFULLT: Joyride 3
i nydelig nattseilas i Stord
Rundt 2012.
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Bli med: Vestlandets flotteste seilas
Stord Rundt er en av regattaene i Bergen-området
med lengst tradisjoner.
AV JAN HJELLESTAD • Regattaen
heter fortsatt Stord Rundt,
selv om det er årevis siden
man faktisk seilte rundt øya
Stord. I tidligere tider var det
en non stop-seilas rundt Stord,
og mang en seiler har opplevd
stor glede når de nådde nattebrisen og medstrømmen
først i Langenuen. Enda flere
opplevde kanskje frustrerte
øyeblikk etter å ha vært i tet
i 10 timer, for å nå blikkstilla
og motstrømmen først – og
oppleve at det ble total «omstart». Uttrykket om at de siste
skal bli de første, ble ofte en
realitet i den gamle versjonen
av Stord Rundt.
Den moderne versjonen
starter fredag kveld og det

seiles på vestsiden av Stord,
og du kommer i mål på natten eller tidlig om morgenen
lørdag. Her kan du få oppleve
solnedgang, nattseilas og soloppgang i en av de flotteste
ledene som Vestlandet har å
by på.
Lørdag er det landligge i
attraktive Leirvik på sydsiden
av Stord. Om kvelden er det
livlig seilerfest i kort avstand
fra havnen – og kanskje den
artigste premieutdelingen du
finner i Hordaland Seilkrets,
for sydgående legg.
Årets Stord Rundt arrangeres 13.–15. juni, med
start fredag kveld like syd for
Hjellestad ved Bjelkarøy. Det
arrangeres fotokonkurranse
og du vil også kunne bidra til
litterære høydepunkt ved å
delta i limerick-konkurransen.
Begge premieres.

Søndag morgen er det start
100 meter fra havnen og seilasen går nordover på vestsiden og i mål ved Bekkjarvik
i Auste
voll. Returleggen utgjør også Stord Seilforenings
Sunnhordland Race. Sammenlagt blir det premiert for Stord
Rundt.
Dette er en kjempeflott
regatta, som passer for alle.
Enten du seiler med familien,
vennelaget eller ditt «racing
team» vil du oppleve gyldne
øyeblikk, som ingen annen regatta kan tilby på Vestlandet!
Du melder deg på via www.
bergens-seilforening.no eller
direkte på www.seilmagasinet.no. Regattaen arrangeres
i samarbeid mellom Bergens
Seilforening og Stord Seilforening.
Vi gleder oss til å se deg på
Stord Rundt.

INA S. BRACKMAN • For 110 år
siden ble Bergens Seilforenings
første klubbhus åpnet i Dokken, nær Bergen sentrum. Nå
er foreningens 3. klubbhus i
Kviturspollen på Hjellestad, ca
15 km syd for Bergen, en realitet. I mai i fjor ble daværende
klubbhus revet og nå står det
nye ferdig – stiligere, større og
langt mer funksjonelt!
Takket være en formidabel
dugnadsinnsats og utallige
timer over mange år, brukt
av klubbens medlemmer, står
nå dette spesielle, runde, innholdsrike signalbygget av et
klubbhus på vel 700 m2 som et
hjerte midt i foreningen. Det
er diskret plassert, nærmest på
kaien. Når du går inn gjennom
det innbydende vrimleområdet
og blir mottatt av bildet av vår
smilende seilerkonge, kong
Olav V og opp en etasje til
møte- og kurslokalene, møter
det deg et vakkert syn: Et fantastisk 180 graders blikkfang
gjennom høye vinduer til alle
foreningens fem «uteliggere»
(flytebrygger) fylt med seilbåter. Og når i tillegg mange av
dem på åpningsdagen hadde
signalflaggene oppe, ja, da ble
vi bergensere både stolte og
nesten stumme!
Vårt mangeårige medlem,
arkitekt Jon Faaland, har tegnet
dette spesialdesignede, lubbhuset, og Trond Wickman har vært
leder av byggekomiteen fra
foreningens side. Begge er BSmedlemmer og har gjort dette
i god dugnadsånd sammen

med en hel prosjektgruppe
med medlemmer og tidligere
formenn. I tillegg har diverse
spesialutvalg gjort at dette
klubbhuset ble ferdig innenfor
både tid- og budsjettrammene.
Foreningen berømmer Backe AS
(tidl. Backer Entreprenør as) for
godt utført arbeid.
I 1975 kom drømmen om
nytt klubbhus nærmere virkeligheten da medlem Kristian
Garvik generøst ga foreningen
22 måls tomt på Hjellestad.
Salg av disse tomtene i nyere
tid, samt god og sunn foreningsdrift, har gjort det mulig
at klubben nå eier sitt eget
klubbhus – nesten gjeldfritt.
Som nåværende formann
Harald Thomsen sa i sin åpningstale: «Vi er takknemlige
og ydmyke for all dugnadsinnsats foreningens medlemmer
har vist og stolte over våre to
fast ansatte. Vi har bygd dette
klubbhuset for barna og fremtiden!»
Så hva var da mer naturlig
enn at tre ivrige Optimist- og
brettseilere på 8, 9 og 10år
høytidelig klippet over båndet og erklærte klubbhuset
for åpnet! Barna kom rett fra
treningsregatta med vått hår,
men i flotte bunader! Minst
180 medlemmer var tilstede
og overvar fanfare og nasjonalsang fra vårt lokale musikkkorps fra Hjellestad.
«Dokken» skal være en dokk
for læring, inspirasjon og glede for våre seilere og skal brukes til seil- og regattaarrangementer, samt en rekke kurs.
På sikt vil det også kunne leies
til medlemmer for spesielle arrangementer. Dette er et sted
der du kan hvile din kropp og
sjel etter tøffe tak på fjorden.

FJORD & FJELL – PINSETUR TIL ROSENDAL
Søndag vil bli arrangert
felles fjelltur for de som vil,
og returseilas til Bergens Seilforening 2. pinsedag.
Påmelding og nærmere
program finner du på www.
bergens-seilforening.
Fjord & Fjell II blir arrangert i august, og denne gangen vil utgangspunktet være
som i de to foregående årene;
Våge på Tysnes.
Bli med på to flotte opplevelser!

NYTT FRA BERGENS SEILFORENING • bergens-seilforening.no

96

SEILmagasinet 2014/4

TOR LARSEN

AV JAN HJELLESTAD • T&H Utvalget inviterer for tredje år
på rad til suksessen FJORD
og FJELL – arrangementet for
den sosiale, seil- og fjellglade.
Vi oppfordrer spesielt turseilere til å delta, for her trenger
du ikke målebrev.
Fjord & Fjell I går i år til
Rosendal i pinsen, med avgang fredag kveld og en overnatting på veien til Rosendal.
Vi planlegger for felles middag lørdag og søndag.

HISTORISK ØYEBLIKK: Det ble
et historisk åpningsøyeblikk av
«Dokken» i Bergens Seilforening
med fanfare og nasjonalsang.
Rundt 180 medlemmer var
tilstede da seilerne Thea Tuva og
Albertine fikk klippe båndet.

