SEILFORENING

Høysesong i vinter?
Ja, for oss som planlegger og administrerer klubbens aktiviteter, er vinteren
nesten for høysesong å regne. Bemanningsplaner for alle arrangementer,
styremøter og budsjetter. Det er mer
enn nok å holde i… Vi ser alle frem til
seilsesongen starter igjen – og allerede
4. mai starter første lokale regatta,
Vårsnipa, før årets største arrangement; HH Skagen Race. Årets start går
allerede 9. mai og blir nok å regne for
sesongåpning for svært mange. For
øvrig er det gledelig at det spirer og gror godt i Optimist-miljøet
i klubben. Nytt kull med nybegynnere starter umiddelbart etter
påske med tradisjonell start – i svømmebassenget for kullseilingstrening.
Innen vi kommer så langt ønsker jeg velkommen til årsmøte
den 1. mars.
Christian Gundersen, leder i Bærum Seilforening

Satser på viderekomne og nybegynnere
Optimistgruppen i Bærum
Seilforening har for øyeblikket en av de største flåtene
i Norge.

AV LARS WILHELMSEN • Vi har
ca. 15 regatta- og NC-seilere
som starter sitt felles opplegg
på vannet allerede i mars med
den årlige samlingen i Arendal.
Våre viderekomne optimistseilere starter i slutten av
april, så fort isen forsvinner
fra Sarbuvollen.
Før det har noen allerede
seilt flere steder i litt varmere
strøk. Og de har selvfølgelig
trent godt fysisk gjennom
hele vinteren.
Målet for NC-gruppen vil
igjen være å få flest mulig
med til junior-nordisk i
Sverige, og tilsvarende til NM
og Coming Stars-regatta på
Nesodden rett før skolestart.
Bærum Seilforening har
et viktig mål for sesongen,
og det er å rekruttere bedre.

ASTA STENSHAGEN

BÆRUM

OPTIMIST-GRUPPEN

OPTIMISTSEILERE OG TRENERNE DERES: Tobias Frigstad, Herman
Reiersen, Jon Aksel Mortensen, Anine Halstensen, Jenny Pollen, Julie
Sverdrup, Jakob Wærsten, Marie Stenhagen, Vilde Tønnensen, Felix
Schilling, Fabian Svendsen og Ole Willy Larsen.
Flere tiltak skal prøves: Vi
vil åpne klubbhuset mer for
offentligenheten og nye i
foreningen, involvere alle i
foreningen enda bedre i aktivitetene og vi vil promotere
seiling sterkere gjennom ulike
verktøy.
Om to år får vi en stor
gruppe som skal videre fra
Optimisten, og strategien for

disse legges nå – hva gjør vi
for å få inn flere og miste
færre seilere i ungdomstiden.
Nytt sikkerhets- og introduksjonskurs for nybegynnere i 2018 blir trolig 21.-22.
april. Og vi skal ha det årlige
«bassengkurset» for årets
nybegynnere i april. Årets nybegynnere vil da blant annet
lære om kullseiling.

PÅ LETING ETTER NY HOVEDTRENER

STØTTE TIL DELTAGELSE I MESTERSKAP

Vår hovedtrener det siste året, Tallak Utne, har sagt opp sin
stilling som hovedtrener for å konsentrere seg fullt og helt
om ny heltidsjobb. Vi takker Tallak for mange års innsats for
klubben, ikke bare det siste året som hovedtrener, men som
en viktig ressursperson i flere roller – både i styret og som
arrangør – og ønsker lykke til videre!
Sportslig ledelse i klubben er i full sving med å finne ny
hovedtrener, og i skrivende stund er intervjuer godt i gang. Vi
håper å presentere den nye treneren snart. Følg med på bseil.
no for oppdatering.

Bærum Seilforenings styre har valgt å utarbeide retningslinjer og kriterier for å søke støtte fra
klubben til deltagelse i mesterskap utenfor landets grenser.
Målet har vært å skape forutsigbarhet for både seilere og klubben, og sikre at våre seilere
behandles på en rettferdig måte. Detaljene i kriterier og retningslinjer er ikke 100 prosent
klare, men vil presenteres på våre hjemmesider så snart de foreligger.

AKTIVITETSKALENDER 2018
En ny sesong er i anmarsj og regattaaktiviteten i foreningen er
allerede planlagt. Det ser ut til å bli en travel sesong for våre
arrangører i år også. Vi har følgende arrangementer planlagt:
4.–5. mai
Vårsnipa
9.–11. mai
HH Skagen Race
28. mai
Shorthandedseilas
16.–17. jun Birger Jansen Musto Cup
18. jun
Shorthandedseilas
11.–12. aug Master NM
13. aug
Shorthandedseilas
25.–26. aug NM IF
27. aug
Shorthandedseilas
1.–2. sep
NM Dame i Snipe
10. sep
Shorthandedseilas
15.–16. sep Vikingsnipen/Vikingknarren
13.–14. okt Høstcupen OAS cup
Vi arrangerer også de faste onsdagsregattaseriene for IF og
Snipe på Vassholmbanen og kjølbåter (tur og hav) fra klubbhuset på Sarbuvollen.
Vi har alltid behov for hjelpere på de forskjellige arrangementene. Har du lyst og anledning til å være med og hjelpe,
kan du ta kontakt på e-post regatta@bseil.no.
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VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE
Årsmøtet 2018 avholdes 1.
mars, kl. 20.00 i klubbhuset
på Sarbuvollen. Forslagsfrist
for saker til årsmøtet sendes
til styret@bseil.no innen 14.
februar.

Saksdokumenter blir
publisert på vår hjemmeside;
bseil.no etter hvert som de
er klare.
På sakslisten til møtet
står: Årsberetning 2017,

resultatregnskap 2017, balanseregnskap 2017, styrets
saksliste, styrets forslag til
kontingent, budsjett 2018,
valgkomitéens innstilling og
styrets forslag til valgkomité.

Helly Hansen Skagen Race 2018
Vi viderefører og utvikler
endringene fra 2017, og
for andre gang kan seilerne
velge hvor de vil starte fra. I
tillegg til den vanlige starten i Åsgårdstrand, blir det
i år start fra Arendal – og
Stenungsund i Sverige.

AV LARS WILHELMSEN • S/S
«Christian Radich» er en av
flere nye samarbeidspartnere.
Skipet vil for det første
seile med hovedfeltet fra
Åsgårdstrand til Skagen. Der
har vi lagt forholdene godt
til rette for at skipet skal
danne base for våre sosiale
aktiviteter – først og fremst
premieutdelingen. Alex Rosén
skal også i år lose oss igjennom premieutdelingen, slik
han gjorde med stor suksess
i 2017.

Vi forventer å ha ca. 200
deltagere i år, omtrent som
i 2017. Men i motsetning til
i fjor, går starten i år svært
tidlig. Erfaringsmessig er
deltagerantallet noe mindre
når starten går tidlig i mai.
Påmeldingen til
årets race åpnet
fredag 2. februar kl.
08.00.
Vi legger opp til
flere nyheter, både
i Åsgårdstrand og
i Skagen. VisitVestfold og Horten
kommune (som Åsgårdstrand tilhører)
er engasjerte for å
se på mulighetene
for å gjøre starten i
Åsgårdstrand til en
byfest med arrangementer på
land for publikum. Den kjente

paralympiske seileren og
treneren fra Tønsberg, Bjørnar
Erikstad, er engasjert som
speaker.
BAG-SERVICE. Nytt av året er
at vi vil tilby «BAG-service»
for deltagerne. Vi vil
tilby at seilerne kan
levere sin bag til oss
før start i Åsgårdstrand
og få denne levert på
bryggen i Skagen ved
ankomst.
På denne måten
slipper seilerne å dra
på unødvendige kilo i
regattaen.
Tilbudet vil omfatte vanlig bagasje
og for eksempel turseil som man kanskje
vil bytte til før returseilasen
på lørdag.

BIDRA: HH Skagen Race er i positiv utvikling og vi trenger flere hjelpere! Har du tid og lyst til å bidra kan
du ta kontakt på skagen@bseil.no.

114

SEILMAGASINET 1-2018

