PÅ BRYGGEKANTEN – HISTORIER, ERFARINGER OG MENINGER

Så heldig man er som får være seilerpappa!

BUNDEFJORDEN
SEILFORENING

Seilglede!
Tilfeldighetene skulle ha det til at jeg
hadde møte med en kunde i 25. etasje på Postgirobygget fredagen det var
start i Færderseilasen. Flott vær og ingen vind – alt var som det pleier, det
eneste som var ulikt de 25 foregående
årene var at jeg ikke var i en seilbåt
sykelig opptatt av klokka og startlinjen,
skrikende kommandoer rett i øret på
broder’n før startskuddet gikk.
Jeg forsto vel ikke helt selv heller
hvorfor det var blitt slik, og hvorfor var
jeg mer i møter med myndigheter, arkitekter, politikere og andre
vedrørende seilforeningen enn timer om bord i en seilbåt. Det er
ikke slik jeg ønsket å bruke tiden min som leder i en av Norges største og mest aktive seilforeninger. Jeg vil om bord i en seilbåt, øse
av kunnskapen min til andre og ha gleden av å lære andre seiling.
Her kommer en oppfordring til alle ivrige seilere i Norge. Ring,
sms, send epost til meg.
JEG VIL SEILE IGJEN!!!!
Igjen har Bundefjord-seilere gjort seg bemerket til uttak foran
store mestersskap. En av våre seilere skal til VM på Gardasjøen i
Optimist, to skal til EM og det at i vår nysatsning Laser 4.7 skal
hele fire seilere til VM, er kjempestas. Jeg ønsker dere lykke til og
håper dere får oppleve masse og får med det minner hjem som
varer til evighet.
Når det gjelder innsatsen til storbåt, ligger ikke de langt etter,
og det var mange veldig gode plasseringer i blant annet Færder`n
i år. På onsdagsregattaene våre er det også fullt trøkk og mer enn
40 båter hver eneste onsdag. Dette er gledelig, men det skaper
også noen utfordringer med hensyn til transport og parkering. Vi
nordmenn er veldig glad i bilen vår og skal gjerne kjøre helt frem
til bryggekanten. At vi i år har gjort tiltak for å redusere belastningen på de smale veiene inn til vårt anlegg, har gått over all
forventning. Alle seilerne har tatt dette sporty og har forståelse
for at det minst må være tre i bilen for å kunne «slippe forbi» på
Ormøybrua. Seilerne avtaler seg i mellom og klarer å koordinere
dette på en bra måte. Enkelte finner andre løsninger som å plukke
opp sitt mannskap andre steder enn på vårt anlegg på Malmøya.
At vi viser lokalbefolkningen at vi tar dette med trafikk alvorlig,
er meget positivt, og jeg har selv fått mange hyggelige bemerkninger på dette.
Nå som dette skrives, er siste onsdagsregatta avsluttet for våren og sommerferie står for døren. Jeg ønsker alle medlemmer en
riktig god sommer og håper vi får ett vær vi har fortjent.
Erik Kristiansen, leder i Bundefjorden Seilforening

RESULTATER – VÅRSERIEN
– Vårserien for storbåt er
gjennomført med pølsebane,
og erfaringene er positive, sier
Terje Hall Torgersen. Mange
erfarer nedgang i regattadeltagelse, men Bundefjordens
onsdagsregatta holder koken
– 58 båter har deltatt, fra til
sammen åtte seilforeninger.
Vi har god plass, så vi håper

enda flere kommer til høsten.
Resultater:
Klasse I: TEAM IMPULS
med Morten Aagaard som
skipper, Klasse II: ANDANTE,
Terje Hall Torgersen, Klasse
III: BILBO, Andreas Wettre,
Tur Fleet: Sven Vesterhus.
Overallvinner ble TEAM IMPULS.
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NAVN: Odd Thodesen
ALDER: 53
«SEILER»: Optimist
Jeg sitter her på bryggekanten
i Moss, nyter sola og ser på
min datter og et 40-talls optimistjolleseilere.
Jeg hadde selv mye glede
i barndommen på 1970-tallet av jolleseiling i den gode
gamle A-jollen og ikke minst i
den nå glemte norsk-konstruerte Delta-jollen. Men det ble
ikke noen stor seilerkarriere,
og selv om ønsket alltid har
vært å ha sin egen turseiler, er
det av forskjellige grunner og
prioriteringer ikke blitt noe av.
Jeg måtte bli nesten 50 år før
seiling igjen ble en sentral del
av mine fritidsaktiviteter. Denne gang litt på sidelinjen som
sponsor og støtteapparat eller
«trøste og bære–team» for en
datter som seiler Optimistjolle
i Bundefjorden Seilforening –
nå som 12-åring i sin fjerde
sesong. Men så stor seilglede
det gir!
Seiling for barn er en ganske «foreldreintensiv» aktivitet.
Men når hun har stor glede
av seilingen, smitter det godt
over på oss foreldre. Treninger
og klubbregattaer på mandager og onsdager – jeg må
kutte jobb tidlig nok til å få
kjørt ned til Myren for rigging
i god tid før klokka 18 – og
så koble av et par timer mens

treningen pågår. Det er god
avkobling å bare være tilstede
i bakgrunnen, nyte nærheten
til sjøen, småpratet med andre
seilerpappaer og -mammaer. Å
være med på briefinger og debriefinger og se hvordan barna
litt etter litt absorberer detaljer av seilingens mange mysterier gir mye læring for en
rusten amatør som meg også.
Det det mest spennende og
koseligste av det hele er det å
reise rundt til regattaene, norgescup og andre, hvor 80–100
barn konkurrerer gjennom en
helg. De fire Optimist-NC-ene
arrangeres mest på Østlandet,
men hvert år går en av dem
gjerne av stabelen på Vestlandet. I fjor i Stavanger og i
år i Florø. Det er herlige familieutflukter som gir spennende
seilopplevelser og fantastiske
minner for oss alle.
Og så har jeg som er så
glad i å være på sjøen, fått en
«gyldig» grunn til å gå til anskaffelse av en liten brukt RIB
til følgebåt-bruk. Det gir skikkelig mulighet til å oppleve
spennende jolleseiling på nært
hold, og kan virkelig kalles
seilglede selv om man sitter i
en motorbåt!
Det er ikke mye som er mer
givende enn å sitte i RIB-en
ute på fjorden når datteren
kommer i mål med et stort glis
og tommelen opp fordi hun
har oppnådd målet sitt. Det

være seg å vinne eller å ha
kommet blant de 25 beste i et
felt på 50. Samtidig skal man
være der å motivere og trøste
etter den regattaen hvor alt
gikk galt og jenta helst vil dra
hjem og slutte med hele seilingen.
Så oppfordringen til alle
foreldre med barn i 8–10-års
alder; send barna på seilkurs
og gi dem en kjernesunn fritidsaktivitet som de kan ha
glede av hele livet. På kjøpet
får dere selv mer en dere aner
av delaktighet i seillivets gleder.
Bryggekantstafetten går
videre til Stein Andresen, aktiv seilpappa til to i BSF og nå
styremedlem og sportslig leder
i Norsk Optimistjolleklubb.

SEILERPAPPA: Odd Thodesen
er «seilerpappa« i Bundefjorden
Seilforening.

HAR DU HØRT AT...
• Under europacup for Laser i Moss, 7.–9. juni seilte Katarina Broch seg

inn til en 2. plass og
Caroline Rosmo tok 3.
plassen i Laser 4.7. Bundefjorden hadde med
fem seilere i Laser 4.7 av
26 startende.

• VM i Laser 4.7 går ved
Balatonsjøen, Ungarn, 8.13. juli. Av 13 norske seilere som reiser, er fire fra
Bundefjorden, Katarina,

Preben, Aron, Caroline.
Peer Moberg er trener.
• Fredrik Andresen har
kvalifiserte seg til VM i
Optimist, og Halvor Bøe
og Caroline Rosmo har
kvalifisert seg til EM i
Optimist.
• Kristoffer Rosmo vant
norgescup i Europajolle
i Arendal.
• Tor Eriksen er utnevnt
til æresmedlem i Expressklubben. Tor har

vært aktiv regattaseiler
med sin Express, CALYPSO, i mer enn 20 år,
og det er det ingen andre
som kan matche!
• I årets Watski Skagerrak TwoStar ble Ragnar

Andreassen, med Omega 30 INDY nummer tre
i klassen Coastal 11. Robert Myhrer, PITERAQ
nummer tre i offhore
01. Rune Aasberg, ble

fem i klasse Offshore
04. Bundefjord-seileren Ludvig Daae stilte
denne gang for Fredrikstad og ble nr 1 i Offshore 03.
• I Færderseilasen slo Terje
Hall Torgersen til med
2. plass i R 33 og over
all i Færderseilasen!
TEAM IMPULS tok på 2.
plass i Expressklassen. Ellers tok Jon Martin Sol-

aas 1. plass i NOR.RU/Sp
Son, Tore Graff ble to i

Tur 2, og Arnt Fremstad
hanket inn en 2. plass i
Tur 4.
• TEAM IMPULS med Morten Aagaard i spissen
endte på 2. plass i Oslo
Seilforenings vårserie
for Expresser etter 15
gjennomførte seilaser.
NORTHERN PLAYGRUND,
EXPENSER, og DEN 2DRE
XDAMA var også høyt
opp på resultatlistene i
enkelte regattaer hvor
det stilte 30 båter på
startstreken.
• TEAM IMPULS fikk 3.
plass i kretsmesterskapet
for Expresser.
• Forberedelsen til de to
store jollearrangementene i Bundefjorden OAS
for Laser, E-jolle, Zoom8
16. og 17. august og norgescup for Optimistjoller
31. august og 1. september er godt i gang. Sponsorer søkes!

