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LINE HONOUR: SOLO 2 var først over linjen i Skagen med RAA GLEDE
like bak.
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OVERALL-VINNER: Skipper Tore Kandahl og hans mannskap på DESTIN vant årets Helly Hansen Skagen Race.

HELLY HANSEN SKAGEN RACE 2016

Vel gjennomført og med gode tilbakemeldinger
Årets Helly Hansen Skagen
Race føyer seg inn i rekken
av vellykkede regattaer.
AV MARIANNE SOLBAKKEN • Det
var i år knyttet stor spenning
til hvor mange deltakere vi
ville få, siden starten var så
tidlig som 4. mai.
Lenge så det ut til at det
ikke ville bli mer enn snaut
100, men de siste dagene før
start strømmet påmeldingene
inn og vi endte opp med 142
påmeldte båter. Av disse representerte 14 båter Bærum
Seilforening.
Nytt av året var at vi
prøvde med en ny klasse,
«TurGlede», etter mønster fra
Færderseilasen. Denne klassen
seiler med trackere og kan selv
velge starttidspunkt innen en
gitt tidsramme. Det ble bare to
båter i denne klassen i år, men
tilbakemeldingene fra seilerne
var at det var spennende selv
å velge starttid og at dette kan
bli en populær klasse.
Regattakomiteen for Skagen reiste som vanlig ned
tirsdag kveld og rigget opp
målgangskontor hos Engelsviken Canning og regattakontor
i Auktionshallen (også kalt
kjøleskapet). Målgangsbøyen
ble satt ut og alt gjort klart for
å ta imot seilerne. Mannskapene som bemanner starten
i Åsgårdstrand var på plass
der i god tid før start og som
alltid var det hektisk aktivitet
og mange spørsmål de siste timene før alle kom vel av sted.
Siste start gikk kl. 20:40 onsdag 4. mai.
Skagen tok imot seilerne
i strålende vær; sol fra skyfri
himmel, lite vind (til dels så
mye vind at komitedamene sa
at båtene legger seg sånn passe over) og sterk strøm fra siste merke og inn. Det er alltid
spenning rundt hvem som får
Line Honour. Fra målgangskontoret så vi tre–fire båter
som nærmet seg og at det
var god konkurranse mellom
SOLO 2 og RAA GLEDE. Seieren

gikk til slutt til SOLO 2 som
krysset mållinjen kl. 12:25.
Resten av båtene kom i rykk
og napp med mange interne
fighter utover ettermiddagen/
kvelden og våre «båtstablere»
Espen og Cecilie, gjorde en
flott jobb med å fylle opp
havnebassengene, ikke bare
ved å ta kommandoen over
våre deltakere, men også ved
å veilede gjestebåter inn til en
ledig plass.
Siste båt var vel i havn ved
03:30-tiden.
Det ble ikke rapportert
noen uhell eller ulykker underveis i regattaen. Selv om
vind-og strømforholdene kunne vært mer seilvennlige var
seilerne godt fornøyd med regattaen. «Det har vært en tørr
regatta», hørte vi fra mange.
Vi i regattakomiteen setter
også stor pris på de mange
gode tilbakemeldingene vi fikk,
både på selve arrangementet
og på at seilerne setter pris
på at vi bruker av vår fritid for
at Helly Hansen Skagen Race
skal bli en god regatta. Regattaen fikk nærmere tre minutter tv-dekning i beste sendetid
på TV2 Nord.dk. God PR for HH
Skagen Race og kanskje kan
det inspirere flere danske deltakere enn den ene båten som
var med i år.
Neste år vil vi åpne for nok
en ny klasse: Single-handed.
Da går regattaen i slutten av
mai, forhåpentligvis med litt
bedre temperaturer og i hvert
fall lysere netter.

Vinnere i årets regatta:
Line Honour: NOR 142,
SOLO 2, skipper Rune Aasberg.
Vinsjen (best overall): NOR
12343, DESTIN, Skipper Tore
Kandahl.
Jon Arne Seeland minnepokal, vinner største fullførte NOR Rating: NOR 13697,
FLASH V, Skipper Erik Krister.
Knut Frostads vandrepremie for yngste shorthandedskipper: NOR 11175, HAVKATT,
Lars Marius Valstad.
Jacobs og Pakhusets vandrepokal beste shorthanded:
NOR 13639, GODE VENNER,
Elling Rishoff.
Vi takker vår hovedsponsor
Helly Hansen for premier til
vinnerne og våre samarbeidspartnere for god hjelp i forbindelse med gjennomføringen:
Skagen havn, Lystbådehavnen,
Engelsviken Canning, Skagen Turistbyrå, Pakhuset og
Jacob’s.

MARIANNE SOLBAKKEN

Vi er godt i gang med årets seilsesong
med aktiviteter ved våre anlegg på
Sarbuvollen og Bruksveien, og vi har
gjennomført Helly Hansen Skagen Race
2016. Det er gledelig for meg som styreleder og resten av styret å se at det er
et stort mangfold av aktiviteter.
Årets nybegynnerkurs i de forskjellige klassene er kommet godt i gang, og
vi er stolte av det tilbudet vi tilbyr våre
medlemmer med tanke på at de kan
utvikle seg som seilere. Ekstra gledelig er det at vi igjen har nybegynneraktivitet for optimistjoller
i Bruksveien. Det er viktig for oss å beholde vår tilknytning til
dette området som i tidligere år har utviklet veldig mange gode
jolle- og kjølbåtseilere.
Nytt av året er også at vi har en ny gruppe utøvere som er
tilknyttet klubben, og det er SUP’ene (Stand Up Paddel). De har
nå kommet inn under seilingens vinger nasjonalt, og klubben er
så heldige at vi har en av skandinavias beste kvinnelige padlere
som medlem og klassekaptein for denne gruppen. Velkommen!
Helly Hansen Skagen Race 2016 er nå et meget vellykket tilbakelagt kapittel (se egen sak) og de forskjellige klassers serie
seilaser har for lengst startet og er vel i gang. Vi er jo så heldige
at vi har to store serier for kjølbåter, én for IF-klassen som seiler
ute på Vassholmbanen sammen med Snipene fra Bruksveien, og
én for tur- og havseilere som seiler inne i Sarbuvollen-bassenget
og de forskjellige jollegruppene. Fra alle disse kommer det mange
gode seilere som også gjør seg godt bemerket i de forskjellige
nasjonale og lokale regattaer.
Å være leder for alle disse sportslige aktivitetene ved siden
av å styre foreningen administrativt, er en stor jobb og sammen
med styret og de forskjellige komitegrupper, klarer vi dette på en
så god måte som mulig.
Da gjenstår det bare for meg å ønske dere alle en fortsatt
riktig god seilsommer.
Christian Gundersen, leder i Bærum Seilforening

SKAGENKOMITEEN: Fra venstre
regattasjef Christian Galtung
Gundersen og Anne Næsset
sammen med Havnedirektør Willy
Hanssen.
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PIXELINE: Iherdig innsats ga andre plass til Henning Hansen og hans
mannskap i NOR Rating 3-klassen.
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