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SØLV: Ole Petter,
Carl Johan, Erik
Andreas og Carl
Olav Wickmann var
fornøyde da sølvet
var et faktum.

Foreningen har i flere år prosjektert nytt
klubbhus, og i prosessen har vi måttet
utarbeide reguleringsplan både til lands
og til vanns. Det har vært en møysommelig prosess, og vi har nå endelig kommet så langt at kommunen har godkjent
klubbhuset. I skrivende stund venter vi
inn anbud fra vår potensielle entrepenører, og såfremt eiendomsutvalget finner minst et av tilbudene akseptable, vil
det ble fremlagt foreningens medlemmer på en ekstraordinær generalforsamling for avgjørelse. I beste fall har vi nytt klubbhus til neste år
en gang. Det er fremdeles litt tidlig å slippe jubelen helt løs, men
en viktig milepæl er passert og vi er på oppløpssiden.
Det er også svært gledelig at vi denne sesongen har sanket to
NM-medaljer – det er en stund siden sist. I tillegg til Johan Hvide
& sønners NM-gull i Knarr, har familien Wickmann med Carl Olav
som skipper vunnet sølv i Express-NM. Vi gratulerer.
Pelle P Bergen Singlehanded har befestet sin posisjon blant
de tre største regattaene i Bergen, og arrangementet ble også
i år seilt med en sløyfe utaskjærs så seilerne fikk litt mer sjø å
bakse med enn de vanligvis får innaskjærs. Mange gode tilbakemeldinger fra deltagerne fikk vi også, så regattaen kan anbefales
for alle.
Nå står 140-årsfeiringen for døren, og det meldes om god påmelding også her, så det er mye å glede seg over. For de fleste
vil nok dette markere slutten på en flott sesong, mens de aller
ivrigste også vil få med seg regattaene som går i vinterhalvåret.
For å holde spiriten oppe og korte ned ventetiden til neste sesong,
vil vi også i vinter arrangere temakvelder og foredrag. Vinteren er
en fin tid til planlegging – la oss bruke den godt og være godt
rustet for neste sesong.
Magne Aalen, formann i Bergens Seilforening

MORTEN JENSEN

På tide å slippe jubelen løs?

Bergen-sølv i NM for Express
Familien Wickmann fra Bergens Seilforening seilte inn
til en respektabel 2. plass i
årets norgesmesterskap for
Express.

– Det er fantastisk at vi endte
på pallen i et så krevende og
jevnt felt, sier den fornøyde
rormannen Carl Olav.
– Ved første kryssmerke var
det som regel ikke mer enn en
halv båtlengdes avstand mellom hver båt, og vi opplevde

at det var veldig lite rom for
å gjøre feil underveis i en regatta dersom vi skulle hevde
oss i teten.
Etter en serie på 8 seilaser
var det klart at Oslo-båten med
det selvsikre navnet HVERGANG ble suverene norgesmestre, mens våre venner fra
Bergen kjempet til siste seilas
mot renomerte lag fra Oslo
og Bundefjorden Seilforening.
Familien Wickmann med båten EXENA endte til slutt med

sølvmedaljen og bronse gikk til
båten GLORY fra Oslo.
– Det er kjempegøy å seile
Expressen på baneseilas med
så mange båter på startstreken. Veldig lærerikt, sier Carl
Olav og føyer til at det er slettes ikke avskrekkende å ta turen over fjellet med Expressen
på henger.
– Selv om det var en smule
enklere da vi kun hadde Optimisten å tenke på, gikk turen
helt uproblematisk.

Team Jårvik suverene i KM for Knarr
Ni Knarrer stilte til start i
fin sønnavind under kretsmesterskapet for kjølbåter.
AV TOR HELGE VALEN • Årets
sølvmedaljører i NM med Lars
Jårvik til rors, viste at formen
forsatt var på topp og la seg
tidlig i tet fra 1. seilas. Med
meget god seiling ble det tre
strake seire til dem av de fire
seilasene første dag.
Som følge av kulingvarsel

ble starten søndag fremskyndet for å rekke noen regattaer
før vinden frisknet altfor mye.
Det ble da gjennomført to flotte og tette seilaser der Jårvikteamet forsatte i god stil med
to nye seire. Dermed ble det en
imponerende og suveren seier
og KM-gull til Lars Jårvik, Karianne Jårvik og Tore Drønen.
Tettere og jeverne kamp ble
det om de andre medaljene og
plassene bak, der skipper Carl-

Fredrik Joys med sitt team tok
sølv foran Martin Bjelland &
co. All ros til regattasjef Atle
Brun med teamet i BLIA som
la ut flotte regattabaner begge
dager og avviklet det hele effektivt og godt unna.

HVOR HADDE VI VÆRT UTEN DE FRIVILLIGE?

Friskt og utfordrende i Pelle P Bergen Singlehanded

Bergens Seilforening gjennomfører over 30 regattaer i løpet
av sesongen. Dette er en sann blanding av treningsregattaer
og andre mer offisielle regattaer.

Årets singlehanded event
ble en flott seilas under
vekslende forhold.

STYRET I BERGENS SEILFORENING • Bergens Seilforening ønsker å
rette en STOR TAKK til våre regattasjefer som sesong etter sesong velvillig stiller opp for at seilere skal få utøve sin lidenskap.
Samtidig er det på sin plass å gi honnør til våre blå dugnads folk
som er gode hjelpere. Takk.
Gjennom sesongen stiller ca. 200 personer opp for å få landet
alle våre regattaer. De årene vi har NM eller NC, kan vi plusse
på 100 til.
Bergens Seilforening fyller i år 140 år, og skal vi fortsatt ha et
høyt aktivitetsnivå, er vi avhengig av frivillighet.
Seilforeningen retter en spesiell takk til: Magne Sandtorv, Geir
Myre-Henrik W. Larsen, Atle Brun, Gunnar Grevstad, Jan
Hjellestad, Svein A. Sveen, Arthur Kordt, Elling Bjelland,
Martin Bjelland, Georg Nygaard, Lars Jårvik, Per H. Nielsen,
Ove Lind, Kristian Evjen, Birger Grevstad – Leif G. Sandtorv,
Hans Hekland og Leiv O. Berge.

AV MAGNE AALEN • Seilasen
startet i rolige vindforhold
inne i Korsfjorden, og etter
hvert som seilerne nærmet seg
Marsteinen frisknet både vind
og bølger. På den spisse sløren
mellom nordmerket og sydmerket ute i havet ble det bare
observert én spinnaker, og ikke
uventet tilhørte den Karl Otto
Book. Han klarte ikke å stå opp
merket med spinnakeren og
måtte seile tilnærmet bidevind
på slutten, men tjente likevel
stort på dette.
Innover Korsfjorden spak-
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TØFT: Seilerne i Pelle P
Bergen Singlehanded hadde
nok av utfordringer.

net vinden, og på slutten var
det til tider så lite vind at
det var problemer med å få
spinnakeren til å stå. Karl Otto
mestret alle forholdene best og
vant både sin klasse og over all

suverent, mens Arvid Høgelid
vant overall for klassene uten
spinnaker.
Fullstendig resultatliste og
mange flotte bilder ligger på
hjemmesiden.
Ingjald Selland fikk overrakt en hel krabbe for siste båt
i mål av de som akkurat da var
tilstede på festmiddagen. Den
ble foreslått utstoppet, men
ble til slutt fortært og skal ha
smakt fortreffelig.

