TRENERE SØKES!

Årets Juniorseiler 2013

BÆRUM

SEILFORENING
Desember er tiden for å gjøre opp status
for året som har vært – og planlegge det
neste. I Bærum Seilforening er alt utstyr
pakket ned, eiendommene våre benyttes
til teori, møter og avslutninger og styret
gjør klar regnskap, årsmelding og budsjett for 2014.
2013 har vært en svært aktiv sesong,
og så langt ser det ut til at 2014 også
blir det. Mange nye medlemmer, kursdeltagere og regattaer er avholdt. Materiell
er fornyet og eiendommer er rustet opp.
Flere av våre aktive seilere reiser til varmere strøk for å seile
i vinter. En del andre deltar på fysisk trening. Senere i vinter vil
vi også ha teorikurs før oppstart av seilsesongen 2014. Alt for å
være godt forberedt på også en ny seilsesong 2014. Vi regner med
å passere 1000 medlemmer i 2014.
Jeg vil med dette ønske alle medlemmer og alle andre i SeilNorge en riktig god julehøytid. Jeg vil også spesielt takke styremedlemmer i Bærum Seilforening for en flott innsats dette året,
og jeg ser frem til et godt og hyggelig samarbeid med dere også
i 2014.
Christian Gundersen, leder Bærum Seilforening

Bærum Seilforening har en
stor og aktiv jollegruppe.
Foreningen har omtrent 35
sesongansatte trenere, som i
løpet av uken leder og gjennomfører våre kurs med mer
enn 200 seilere. Til å lede dette
arbeidet søker Bærum Seilforening en ny hovedtrener.
Stillingen er en deltidsjobb
og kan kombineres med annen
jobb eller studier. Søker bør ha
høye faglige kvalifikasjoner
som gjør at du kan trene våre
toppseilere, være motivator og
leder for våre andre trenere,
samt kunne utføre noe koordineringsarbeid i forbindelse
med treninger og trenerkabal.
For fullstendig stillingsannonse se Bærum Seilforenings
hjemmeside www.bseil.no

Stor oppslutning om sesongavslutning
Mange av årets nybegynnere
hadde møtt frem, og de fikk
utdelt Norsk Optimistjolleklubbs bronseror. Det var også
utdeling av sølv- og gullmerket til de viderekomne optimistjolleseilerne.
Bærum Seilforening har
tradisjon for torsdagsseilas
for jolleseilerne, og det ble en
spesielt spennende avslutning
for vinneren av optimistjol-

leklassen. Før siste regatta lå
de to første likt poengmessig,
men tilslutt var det Mathias
Bjørgum som ble best totalt
sett gjennom de totalt 13 seilasene og av de 33 deltagerne.
Klubbmester 2013 i Optimistjolle ble Vilde Skirstad
Pollen, fulgt av Mathias Bjørgum på andreplass og Herman
Havsgård på tredje.

OPTIMIST: Vinnere av klubbmersterskap i Optimistjolle

VINNERE: Tre fornøyde vinner
av torsdagsserien i RS Feva.

ASTA ELLINGSEN STENHAGEN

Vintertid og juleønsker

Under sesongavslutning
i Bærum Seilforening 10.
november ble Årets Juniorseiler 2013 kunngjort.
AV PAUL SKREDE OG ASTA ELLINGSEN STENHAGEN • Juniorseilere er seilerne til og med det
året de fyller 18 år. Kriteriene
for å bli nominert til Årets Seiler
er sportslige resultater, engasjement (treningsiver, samlinger,
holdninger, miljøbygger).
Blant mange gode kandidater ble i år fem nominert.
Juryen, som bestod av sportslig leder Paul Skrede, trenerkoordinator Susan Berentsen
og ungdomsrepresentant i styret, Endre Nordstrand, hadde
en hyggelig, men vanskelig
oppgave med å velge blant
flere gode kandidater.
De nominerte var;
- Vinnerlaget i lag-NM i Europajolle (Sunniva Hillesøy, Emil
Fadler Kvamme, Gard Jakob
Ørka, Sander Østlund Raggan)
- Kristine Wilhelmsen, Optimistjolle
- Herman Reisersen, Optimistjolle

ÅRETS JUNIORSEILER:
Kristine Wilhelmsen ble kåret
til Årets Juniorseiler 2013.
- Rasmus Wichstrøm Munter, 29er
- Emil Fadler Kvamme, Europajolle
Kristine Wilhelmsen ble til
slutt kåret til Årets Juniorseiler. Kristine vant sølv i NM i
Optimistjolle (samme poengsum som vinner) og deltok for
Norge i VM. Hun scoret høyt
på alle kriteriene med svært
gode resultater, stor sportslig fremgang siste år og stort
engasjement med å være ivrig og fokusert på trening og
samlinger. Juryen hadde også
snakket med de som har vært
trenere for Kristine siste år, og
alle fremhevet at hun bidrar
godt til det sosiale miljøet på
brygga og ved samlinger. Som
en totalvurdering kom da juryen frem til at Kristine ble
tildelt prisen for Årets Juniorseiler 2013.

VINTERTRENING

RS FEVA: Mathias Bjørgum
ble vinner av torsdagsserien.

BRONSEROR: Trener Sander
Raggan deler ut bronseror til
nybegynnere i Optimist.

NYTT FRA BÆRUM SEILFORENING • baerumseilforening.no

Vintertreningen er i gang;
mandag og torsdag for alle
Bærums juniorseilere på
NTG, Bekkestua.
Sjekk Bærum Seilforenings
Facebook-side for oppdaterte tider og påmelding.
Ansvarlig for vintertreningen, Ina Berentsen
Kullmann, håper å se mange
seilere på fysisk trening i
vinter.
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