Bergens Seilforening verdig feiret

BERGENS
SEILFORENING

God jul!
Så er julestrien over oss i år igjen, i
den grad man lar seg stresse av det. De
fleste båtene i havnen ser ikke ut til å la
seg affisere i særlig grad, der de ligger
godt innpakket og venter på lysere tider.
Og er man ikke så opptatt av å pakke
opp julepresanger, er det, med både
Nisseseilasen og Neglespretten like om
hjørnet, gode muligheter for å seile regatta for dem som tar seg bryet med å
pakke ut båten i stedet. Juletreseilasen
for Optimistjollene har i år dessverre
fått et hvileskjær, så seilerne må reise østover for å opprettholde
tradisjonen.
Eiendomsutvalget har hatt en hektisk høst med å tilpasse
antall kvadratmeter, kvaliteter, ønsker og behov med våre økonomiske rammer for det nye klubbhuset. Når dette leses, er det
forhåpentlig fattet en beslutning om å gå i gang, slik at vi kan gå
fremtiden i møte med et tidsriktig og flott anlegg.
Vi vil også møte våre medlemmer med en ny, tidsriktig hjemmeside i 2013 – til glede for både leserne og ikke minst de som
skal publisere stoffet. Om ikke noe uforutsett skjer, skal vi være
på nett i ny drakt rett over nyttår.
Jeg ønsker alle en riktig god jul og en ny flott seilsesong i året
som kommer.
Magne Aalen, formann i Bergens Seilforening

AV CECILIE LIND • Sesongen
nærmer seg slutten og jolleog brettseilerne har pakket
ned utstyret sitt. Foruten noen
samlinger for de mest aktive,
skal sjøen byttes ut med innetrening og forhåpentlig også
noen turer på ski. Oppsummert
i Bergens Seilforening synes jeg
vi beveger oss i riktig retning.
Vi har hatt en fin tilstrømming av seilere de siste to
årene, og vi har også klart
å beholde de fleste av dem.
En flott foreldregruppe som
står på, danner et godt fundament. Brettgruppen er nå
veletablert i foreningen og
rekrutteringen har vært større

enn det vi kan håndtere trenermessig.
Vi står overfor noen utfordringer som vi må jobbe videre
med. Blant annet hvordan rekruttere og beholde seilerne,
hvilke klasser skal vi satse på
etter for eksempel Optimist?
Og ikke minst mangler vi kontinuitet i trenerressursene våre.
Dette skal vi også jobbe videre
med i 2013. Vi har gått til innkjøp av 10 nye Optimistjoller
for utleie, så dette danner et
godt grunnlag for rekrutteringsarbeidet vårt videre.
Nå flytter vi fokus mot det
fysiske og holder på med innetrening for jolle og brett ukent-

Vellykket Starboard Cup 2012

KRISTIAN OPPEDAL • Første dag
ble det seilt fem treningsseilaser for de viderekommende
seilerne, mens de ferskeste
windsurferne ble tatt hånd
om av dyktige instruktører fra
foreningen sammen med hyggelig foreldre og andre glade
windsurfere. Søndag var seilerne klare for Starboard Cup,
og vi fikk gjennomført fire
tellende seilaser for de viderekommende seilerne og to for
mellomgruppen.
De viderekommende seilerne seilte trekantbane, mens
mellomgruppe-seilerne seilte
en slalombane på de viderekommendes startlinje.
Helgen inneholdt også
mange andre morsomme ak-

PÅ HUGGET: Bergens
Seilforening har rundet
140 år, men er allerede
på vei inn i en ny sesong med ungdommelig pågangsmot.

tiviteter som bading, stuping,
kjøring med tube og ikke minst
grillfest.
Arrangementet var meget
vellykket og det var mange
fornøyde seilere og foreldre å
se på vannet og i seilforeningen. Hele arrangementet ble
svært fargerikt.
Resultater for helgen:
Vinnere: Gutter 11–12 år Kristoffer Gangdal, Stord Seilforening. Gutter 13-14 år: Mads
Refsdal, Bergens Seilforening.
Gutter 15-16 år: Arve Frøland
Eide, Stord Seilforening. Jenter 11-12 år: Helle Oppedal,
Bergens Seilforening.
Nils Henrik Lind, Bergens
Seilforening, vant en trapes
etter å ha blitt kåret som den
mest fokuserte og inspirerende
seileren gjennom helgen.
Takk til RåSport og Srf
Sk8sno for flotte gavepremier!
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lig. Det er mest fokus på gøy,
men skal også danne et godt
grunnlag for kommende sesong.
Det er veldig vemodig at vi
i år ikke klarte å gjennomføre
den tradisjonsrike Juletreseilasen i Bergen. En stor takk til
Indre Oslofjord som har tatt på
seg å arrangere et tilsvarende
arrangement for seilerne. Det
er sesongens sosiale høydepunkt. Bergens Seilforening
lover å komme sterkt tilbake
neste år.

JOHN ELTER

1.–2. september var 20
unge windsurfere samlet
i Bergens Seilforening for
treningssamling og Starboard Cup.

STOR AKTIVITET: Jollegruppen kan se tilbake på en
sesong med stor aktivitet.

Bergens Seilforening verdig feiret
153 seilglade medlemmer
feiret 140 års jubileum i
verdige Grand selskapslokaler i Bergen.
TRUDE BJØRNESTAD • 29. september inviterte Bergens Seilforening til feiring av sitt 140
års jubiléum.
Alle medlemmer og representanter fra seilforeningene

i Hordaland Seilkrets var invitert.
Kvelden startet med champagne, mens flinke sangere fra
Navy Vokalis underholdt.
Deretter var det duket for
herlig tre retters festmiddag,
der talene ble innledet av formann Magne Aalen.
Kveldens
toastmaster,
Birger Grevstad, ledet oss

muntert og verdig gjennom
kvelden. Det kom også fine
ord og gaver til jubilanten fra
de inviterte fra foreningene
Askøy Seilforening, Åsane
Seilforening,
Nordhordland
Seilforening, Ran Seilforening,
Hjellestad Seilforening, Milde
Båtlag og Os Seilforening.
Kvelden ble avsluttet med
dans ut i de små nattetimer
med fengende musikk fra Human Beings.
Etter gode tilbakemeldinger i etterkant, er festkomiteen godt fornøyd med arrangementet.
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