BERGENS
SEILFORENING

Klubbhus i rute og stor aktivitet
«Vi er i vinden» bokstavelig talt, for ikke
kan jeg minnes en slik høst med flere
stormvarsler enn hva Vestlandet har
fått oppleve i vinter. Heldigvis har ikke
uværet påført anlegget i Kviturspollen
noen skade av betydning. Denne vintersesongen har vi ikke båtopplag på kaiene på grunn av byggingen av det nye
klubbhuset, og det er vi glade for.
Sportsutvalget har allerede alle planene klare for vinteren og våren med
fokus på å avvikle diverse kurs i regatta-avvikling og annen opplæring. Terminlisten 2014 for Bergens
Seilforening er også klar, og det skal avholdes 18 regattaer for
entype, joller og brett og 14 seilaser for Storbåt Tur & Hav. Vi
utvider samarbeidet med Hjellestad Seilforening med hensyn til
trening for de yngste klassene. Det blir en aktiv seilersesong og
terminlisten er allerede lagt ut på seilforeningens hjemmeside.
Julenissen kom også til Bergens Seilforening. GjensidigeStiftelsen
kunngjorde at de ville bidra med betydelige midler til «Det store
seilløftet». BS andel av disse midlene vil hjelpe veldig godt på rekrutteringen av unge, nye seilere og åpner mulighetene for langt flere
unge seilerinteresserte. Nybegynnerkurs og sommerleirens innhold
og program, samt deltagelse kan utvides, og omfanget vil bli tilrettelagt i henhold til stiftelsens formål for bidraget.
Julenissen hadde flere gaver! DnB liv – tidligere Vital- flytter i
nye lokaler i Bergen, og i denne forbindelse fikk Bergens Seilforening
vedelagsfritt overta en rekke flotte (nesten nye) konferansebord, stoler og annet nyttig inventar som AV-utstyr med mer som skal benyttes i vårt nye klubbhus. Vi takker hjertligst for den generøse gaven!
Klubbhuset skal snart ferdigstilles fra entreprenør Backer
(nøkkelferdig) og overtaes av Bergens Seilforening i slutten av
mars. Hele prosjektet er i rute, og nå ser vi frem til å kunne ta
dette i bruk ved sesongåpning 4. mai.
«Planleggingen av en ny containerhavn på Hjellestad–Flesland» er en meget stor utfordring for Bergens Seilforening
(tidligere omtalt). Høringsfristen er nå utløpt, og etter en rask
gjennomgang av alle innsendte høringsnotat, håper vi Hordaland
Fylkeskommune kommer til fornuft og finner det formålstjenlig
å avslutte planprosessen. Protestene er mange og omfattende
og store aktører og eventuelle brukere ønsker lengre tid og flere
utredninger. Samtlige 50 høringsnotater kan du lese på nedenstående link, deriblant fra Norges Seilforbund og Hordaland Seilkrets. www.hordaland.no/PageFiles/55755/Uttalar.pdf.
Harald Thomsen, leder i Bergens Seilforening

PRESISERING FRA JERNBANEVERKET
Med henvisning til min leder
i SEILmagasinet 10/13 har vi
fått følgende presisering fra
Jernbaneverket:
«Det Jernbaneverket har
sagt i denne saken (om den
planlagte container-havnen
red.anm.), er at fylkets planer
for godshavn bør samordnet
med statens planer for nytt
logistikk-knutepunkt i Ber-

gensregionen der man ser
det totale terminalbehovet
under ett. Vi mener altså at
fylket bør vente med sin utredning og i stedet koordinere
den med Jernbaneverkets
utredning som snart kommer. Grunnen til dette er at
det kommer betydelig større
godsmengder til Bergen med
tog enn med båt.»
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STORT PROGRAM: Bergens Seilforening står foran en travel regattasesong.

Dette er hovedfokuset i 2014
Vi er i vinden også i 2014.
En ny sesong står for døren
og seilforeningens fokus for
sesongen er klart.
AV OVE LIND • Bergens Seilforening skal gjennom tilrettelagte kurs og treninger øke
aktiviteten i jolleklasser og
brettklasser for barn og ungdom. Gjennom allsidighet og
trivselstiltak skal man sikre
kontinuitet.
Vi skal bygge seilmiljø for
alle aldersgrupper og spre seilglede både for den som ønsker
rekreasjon og sportslige mål.
VI SKAL:
• delta i norgescuper og NM i
relevante klasser.
• delta i samlinger nasjonalt og internasjonalt hvor
dette ansees relevant.
Junioravdelingen skal bidra
med tiltak for å styrke miljø og
samhold i de forskjellige gruppene. Junioravdelingen skal
være en samlende enhet for
alle juniorer.

Vår hovedtrener skal være
en viktig faktor i dette arbeidet
og ha oppsyn med gjennomføringen av dette programmet.
Innen NOR Rating og
Tur&Hav skal våre seilere
fortsatt holde høy aktivitet.
Et våkent blikk for endringer
i seilingen fra mannskapsbaserte seilaser til shorthanded
såvel som doublehanded og
singlehanded, skal medføre
at våre klasseklubber ligger i
førersetet i utviklingen.
UTDANNING. HVA GJØR VI? HVA
GJØR NSF? Dette står fortsatt
høyt på listen og behovet er
stort. Spesielt skal det nevnes
dommer og arrangørutdanningen
Vi skal arbeide for et bedre
utdanningsopplegg. Vi ønsker
å tilby kvalifiserende kurs til
dommer/arrangørutdanning
basert på kveldskurs, og vi vil
arbeide i større grad for nettbaserte studier med samlinger.
Her ser vi at NSF har store utfordringer og ligger i bakleksen

i den moderne utdanningsprosessen. NSF må i langt større
grad fokusere på delegering av
utdanning ved å sertifisere utdanningsmiljøer i kretser.
Dommerkurs kan arrangeres som kveldskurs over flere
uker med E-læring som en
integrert del. Praksislæring
utformes som samlinger i forbindelse med regatta-arrangementer. Slik nivå III-kurs i
dag arrangeres med weekend
samlinger, gir klare begrensinger i konkurranse med jobb og
familieliv og andre aktiviteter.
Videre blir man særdeles sårbar når denne utdanningen
baseres på en til to instruktører fra NSF. Hva gjør man når
disse en dag takker av?
Det er også viktig å tenke
at en slik teoretisk utdanning
over to dager en helg neppe
gjør annet enn å sette en i
stand til å lære faget i praksis,
det vil si på regattabanen og
i protestrommet. Det er først
der man etter hvert mestrer
faget og kunnskapen.

Ny hovedtrener klar for innsats
Bergens Seilforening har
fått en ny hovedtrener, og
nå satses det på kurs og
toppseiling. Blant annet.

ter derfor en trener for å lede
dette. Ismael er spansk med
lang erfaring fra treningsaktiviteter og seilskoler i Valencia
-området.
AV OVE LIND • Ismael Gallego
Ismael har erfaring innen
er engasjert som klubbtre- brettseiling og ulike jolletyper.
ner i Bergens Seilforening fra
Han er svært engasjert i oppsesongen 2014. Vi ønsker å
gaven og lanserer et utstrakt
organisere all sportslig akti- kursprogram for våren 2014.
vitet blant juniorer og anset- Behovet er i første omgang å

bygge bredde i jolleklasser og
ikke minst brettseiling. Ulike
alderstrinn og ferdighetsnivåer legges til grunn ved de
mange kurstilbudene fremover.
Videre legges en plan for
spissing mot toppseiling og
landslagsnivå hvor vi ser at vi
her i vest må gjøre jobben selv.
Dette er en stor utfordring,
og med gyldne minner om BS
Team og toppseilingen den
gangen, ser vi at dette er mulig. Det krever planmessig arbeid og dedikerte deltagere. Vi
begynner med vår nye trener
i spissen og skal utvikle dette
videre i årene som kommer.

