MELGES 24

Foreningens nye styre
På årsmøtet 12. februar ble nye vedtekter i henhold til NIFs lovnorm vedtatt.
Samtidig har foreningen innført en organisasjons- og handlingsplan. Dette
bidrar til å gjøre foreningen mer handlekraftig og transparent.
Handlingsplanen skal revideres hvert
år på årsmøtet. Styret ønsker det velkommen.
I organisasjonsplanen er foreningens
aktiviteter delt opp i fire grupper. Styret
består nå av lederne for disse fire gruppene samt leder, nestleder og økonomileder. Disse personene er:
Inger Lise Brevik (30), nestleder. Nybakt mor og utdannet marinbiolog som arbeider på settefiskanlegg og produserer verdens
flotteste (salma)laks. Hun kjøpte seilbåt i 2007 uten noen seilerfaring, og bodde i båten frem til 2014. Er nå blitt landkrabbe, men
bruker fortsatt båten i helger og ferier.
Svein Louis Bersaas (59), økonomileder. Svein Louis seiler aktivt tur og regatta, og trives like godt i 2-Krona som i sin Hallberg-Rassy 310. Sønnen er fast mannskap.
John Berthelsen (45), leder for jollegruppen. Startet sin seilkarriere som fokkeslask i Ålesund og seilte etterpå Lærling og
Yngling i Bundefjorden Seilforening. Han gleder seg til å se nye
seilere i foreningen. Ser frem til en flott sesong med mye seilglede.
Håkon Aamodt (46), leder for anleggsgruppen. Ble interessert
i seilbåt etter at han og fruen leide en Comfortina 38 i 2000. De
kjøpte egen båt året etter og bruker den hyppig i helger og ferier.
De seiler i Danmark, Sverige og noen turer til Shetland. Ellers er
fantastiske Ryfylke et hyppig mål. Kvitsøy er favoritten. Håkon
jobber som navigatør i Kystverket på hele norskekysten.
Tomas Slåke (60), leder for kjølbåtgruppen. Han har vært
medlem siden 1987, og har sittet flere ganger i styret. Etter regattaseiling med storbåt i begynnelsen, ble det etter hvert jolleseiling med egne barn og innsats som banemannskap i seilforeningens regattaer.
Vi har mange aktive turseilere i foreningen, og utfordringen
videre blir å finne flere felles aktiviteter til glede og sosial hygge
for turseilerne.
Ivar Kornbrekk (47), leder for markedsgruppen. Han er en
engasjert «jollepappa» som ser frem til å bidra til å skaffe finansiering og til å profilere klubben. Markedsarbeidet gjøres i tett
samarbeid med andre foreldre og seilere. Seiler en International
806 med datteren Jorunn som reder.
Frank Hendrikse (54), styreleder. Ble forelsket i seiling og
sjøen under oppveksten i Nederland. Seilgleden er ikke blitt mindre siden flyttingen til Norge for 20 år siden. Har vært aktiv i
jollegruppen siden ungene begynte å seile. Registrerer med glede
at seilaktiviteten har økt betydelig i Haugesund Seilforening de
siste årene, og jeg skal gjøre sin ytterste at denne utviklingen
fortsetter.
Frank Hendrikse, leder i Haugesund Seilforening

AV ELIN TOLLEVIK GARVIK • I
januar var Jens og Jørgen
Wathne i USA, og da fikk de
utmerkelsen «Boat of the day»
i Key West Race Week.
– Det var en syk opplevelse.
I den ene seilasen seilte vi
inn fire plasser i løpet av 250
meter like før mål og havnet
tilslutt på en 2. plass. Det er et
godt bevis på at en aldri skal
gi opp, sier Wathne.
Det var totalt 124 båter i
ulike klasser med i Key West,
og å bli kåret til «Boat of the
day» er dermed en imponerende prestasjon. I desember i
fjor ble Wathne også valgt til
formann i den internasjonale
Melges 24-klubben, som dekker 27 land på fire kontinenter.
HELE FAMILIEN ENGASJERT.
Som så mange andre seilere
startet Jens Wathne sin karriere i Optimisten. Det var
lærer Einar Arild Høines på
barneskolen i Kopervik som
arrangerte seilkurs for førsteklassingene. «Seiling er livet,
alt annet er tull», sa Høines.
Han var over snittet engasjert
i sporten og inspirerte de unge
elevene.
– Optimisten fenget. Det
å være herre på egen båt var
stort for en 7-åring, og jeg likte å konkurrere, sier Wathne.
Senere ble det Europajolle
i flere år. Han seilte sammen
med broren Jørgen, og de fikk
overtalt foreldrene, som ikke
var seilere i utgangspunktet,
til å kjøpe en Contrast 33.
– Jeg var tidlig storvokst, og
som 14-åring lot foreldrene
mine meg være skipper på
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Jens Altern Wathne bor
i Bergen, men seiler for
Haugesund Seilforening.
Sammen med broren Jørgen
reiser han verden rundt for
å konkurrere i Melges 24.

DAGENS BÅT: PARTY GIRL ble kåret til «Boat of the day» i Key West.
Fra venstre Jørgen Wathne, Tom Murray, Jens Wathne og Carl-Christian
Stenrud.
seilbåten vår. De ga oss frie
tøyler og støttet opp om seilingen. Foreldrene våre tok seg
gjerne fri fra jobb tirsdag ettermiddag for å rekke de lokale tirsdagsregattaene. I begynnelsen ble vi slått av alle, men
etter hvert kom førsteplassene.
I denne perioden seilte vi utrolig mye sammen. Dette gjorde
at vi fikk enda tettere bånd i
en periode der unger gjerne
får mindre kontakt med foreldrene, forteller Wathne.
FALT FOR MELGES. Det ble flere
år med lokale regattaer som
Høstsprøyt og Haugesund
Race Weekend, men også
mesterskap i ulike båtklasser.
Etter hvert var brødrene på
jakt etter en entypebåt, og i
1999 prøvde de Melges 24 for
første gang.
– Vi likte den umiddelbart.
Melgesen planer og har fart,
alle stiller til start på samme
premisser, og vi kunne konkurrere mot noen av Norges beste
seilere, sier Wathne.
I 2000 kjøpte brødrene sin
første Melges 24, som fikk
navnet PARTY GIRL. Etter det

har de deltatt i VM og EM
hvert år, med sølv i amatørklassen i VM i 2012 som deres største prestasjon. De fikk
også NM i Melges 24 til Haugesund i 2010.
HÅNDTERBARE MÅL. Neste
store regatta for brødrene
Wathne er VM i Middelfart i
Danmark i juli. Hva er målet
der?
– Jeg liker ikke å sette resultatbaserte mål. Vi går systematisk til verks og jobber ut
fra prosessmål. Det kan gå på
start, vektplassering og båthandling. Klarer vi dette, har
vi gjort jobben vår. Det er mye
i seiling som ikke kan kontrolleres, og det er viktig å ha mål
som er håndterbare. Alle seilere, uansett nivå, kan sette
egne mål på denne måten og
alltid jobbe for å bli bedre, sier
Jens Wathne.
KEY WEST RACE WEEK: Det
deltok 124 båter i ulike klasser
under Key West Race Week.
Norske PARTY GIRL fikk flere gode
plasseringer.
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