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SEILFORENING

Mens vi venter på sommeren
Her vest har vi slitt med gradestokken
og nedbør. Vårens polering og oppstart
av regattaer ble preget av kalde og fuktige dager. Da vi endelig snakket om regattadeltagelse, meldte NRK Hordaland
om nyåpnet skitrekk i Stordalen. Der
hadde de minusgrader og snø.
Nedbørsrekord frister oss lite. Vi higer etter sola og varmen og forbereder
oss på de gode seildagene som kommer.
Regattaseilerne er i full sving. Stord
Rundt ble arrangert i perfekte vindforhold med frisk vind som stod hele regattaen. Endring i år ble start
lørdag morgen og ingen nattseiling i vindstille. Dette passet nok
mange.
Deltagelsen dipper litt i forhold til fjorårets sesong. Det er
ennå tidlig og seilere som venter på varme og tørre dager, melder
seg nok når disse endelig opptrer. For mange er seiling knyttet til
hygge og gode opplevelser hvor regn og kulde ikke hører til de
store fristelser.
Våre yngste trosser alt slikt. De er utpå hele sesongen og vinterkulde i juni blir som vinterkulde i januar. Høy aktivitet preger
miljøet og deltagelser i norgescup og internasjonale regattaer
står på programmet.
Rekruttering er viktig og skal bære seilsporten videre. Vi ser at
det er vel så viktig å skape interesse for seiling hos foreldre som
hos barna alene. Her ligger utfordring og gode ideer skapes for
å oppnå dette.
Vårens andre større arrangement for foreningen er NM for
Knarr i juni. Her starter treknarrer med tremast eller alumast,
glassfiberbåter med tre- eller alumast, så her er mulighetene
mange. Vi får se hvem som trekker det lengste strået til slutt.
Konkurransen er hard og seilerne kniver på millimetre om posisjonene. Favoritter er der, men om det blir øst eller vest som drar
medaljen hjem blir spennende nok.
Årets Fjell og Fjord ble avlyst grunnet den tragiske melding
om vårt kjære medlem Jan Hjellestads bortgang. Jan, som fikk
foreningens Hederstegn, og som var et av de faste fundamentene
i foreningens seilmiljø. Vårt kjære medlem, som vi alle elsket og
som vi alle regnet med når ting skulle skje. Så er han ikke hos oss
lengre. Det er ufattelig.
Vi skal hedre Jan ved å videreføre hans arbeid og entusiasme.
Men gapet kan neppe fylles av én alene.
Sommeren står for for døren og vi ønsker våre seilere en flott
seilferie og fine seilopplevelser også på regattabanen.
Ove Lind, leder i Bergens Seilforening

Den 23. mai nådde det
triste budskapet Kviturspollen om at Jan Hjellestad var
gått bort.
AV OVE LIND • Jan Hjellestad la
ut på seiltur med sine seilervenner. Alene om bord i VENI
nådde han Austevoll da akutt
sykdom brått tok fra ham livet.
Den lune Jan med sitt gode
smil, entusiasme og initiativ er
ikke blant oss mer.
Hekkbølgen – bølgen som
følger etter båten – skal aldri
være stor. Er båten riktig trimmet og balansert, er bølgen
lang og myk, og ikke kort og
skarp. Jan kunne dette, ikke
bare om bord, men også i sitt
utrettelige arbeid for seilsporten. Hans engasjement for
seiling, for at alle skulle kunne
glede seg over seilsport og
sjøen slik han selv gjorde, har
vært en viktig drivkraft i foreningens seilmiljø.
Jan lyttet og viste sitt engasjement gjennom balanserte tanker og veltrimmet strategi. Hekkbølgen etter VENI er
der ute, men bølgen etter Jan
er i oss alle.
Vi takker deg, Jan, for det
du ga oss, for ditt smil, din
lune væremåte og ditt engasjement.
Bølgen etter deg vil vi kjenne, og minnet skal vi ta med
oss videre. Våre tanker går til
din familie, din Heidi og dine
kjære barn. Du etterlater deg
et stort savn som vi alle deler
med dem.
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BERGENS

Kjære Jan, vår seilervenn

ENGASJEMENT: Jan var en engasjert og kunnskapsrik seiler som vil bli
dypt savnet i seilmiljøet.

VENI: Jan om bord i VENI, som han seilte både single- og doublehanded og med fullt mannskap.
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REGATTA: Jan Hjellestad og makker Magne Aalen i Seilmakeren Doublehanded 2011.
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