SEILFORENING

Nye samarbeidspartnere
Bærum Seilforening har inngått avtaler
med nye samarbeidspartnere i 2017.
HH Skagen Race er som kjent et av
klubbens viktigste arrangementer. Deltagelsen har variert med vær og tidspunkt, men trenden har uansett vært
klar i senere år; deltagelsen er synkende. Når vi nå utvider med flere startsteder, løftes hele arrangementet til et nytt
nivå som krever mer av alle involverte.
I praksis er HH Skagen Race blitt til tre
regattaer som skal arrangeres parallelt.
Vi har i alle år samarbeidet godt med Åsgårdstrand Seilforening,
og ser frem til å samarbeide med Christianssands Seilforening og
Marstrand Race Committee.
HH Skagen Race er viktig for flere enn bare Bærum Seilforenings medlemmer. Regattaen er viktig for Helly Hansen, som
er vår lojale og gode hovedsponsor, og den er ikke minst viktig
for Skagen by.
Når arrangementet blir større, blir oppgaver og ansvar også
større. Hvis vi løfter blikket litt og ser hva som kjennetegner de
store og kjente seilsportarrangementene i utlandet, som Match
Cup Sweden (Marstand), Kielerwoche eller Fastnet Race, så drives
disse frem av profesjonelle aktører.
Vi har ambisjoner om at HH Skagen Race på sikt kan utvikles
til å bli en internasjonalt anerkjent regatta og et sosialt arrangement vi alle kan være stolte av å være en del av.
For å bidra til å realisere det potensialet vi ser i Skagen, har vi
valgt å samarbeide med SailLogic. Dette er et selskap med sterke
relasjoner til Bærum Seilforening og som deler våre visjoner for
HH Skagen Race. SailLogic tar oppgaven på alvor og styrker organisasjonen i takt med våre felles ambisjoner. Vi gleder oss til
samarbeidet med både nye seilforeninger og SailLogic!
Christian Gundersen, leder i Bærum Seilforening

ÅRSMØTE
Årsmøte ble gjennomført 2. mars i klubbens lokaler på Sarbuvollen med 34 medlemmer til stede. Vi takker avtroppende
styremedlemmer Birgitta Blakstad Nilson og Tallak Utne for
deres arbeid, og ønsker Hanne Schøyen og Hedevig Nilson velkommen som nye medlemmer i styret.

Klubbmestere og årets juniorseiler 2016
Bærum Seilforenings utmerkelse «Årets juniorseiler» går
til en seiler eller et lag som
har utmerket seg ekstra,
med fokus på gode resultater, et spesielt engasjement
på treninger og samlinger,
og med spesiell fremgang
siste år.
AV ERIK POPPE • Årets juniorseiler 2016 gikk til RS Fevalaget Arthur Llewellyn og
Alexander Boulland.
De vant blant annet klassemesterskapet i RS Feva i 2016,
og det er mange som legger
merke til hvordan de alltid er
interesserte i å lære noe nytt.
De hjelper andre seilere og viser gjerne god teknikk og kommer med tips både på trening
og regatta, og de bidrar svært
positivt på det sosiale i RS
Feva-gruppen. Vi gratulerer!
Under avslutningen for jol-

ERIK POPPE
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FIKK PRISER: Joachim Bergsbakk, Arthur Llewellyn og Alexander
Boulland, Sander Kjendbakke og Erling Poppe Oldervoll, og Julie
Sverdrup ble hedret med priser på jolleavslutningen i 2016.
leseilerne ble det også delt ut
vandrepokaler til Julie Sverdrup (klubbmester Optimist),
Joachim Bergsbakk (beste
motsatt kjønn i klubbmester-

skapet Optimist) og Sander
Kjendbakke og Erling Poppe
Oldervoll (klubbmester Optimist).

Vil du være med i seilsportsligaen?
Seilsportsligaen startet for
fullt i Norge i 2016 etter
et kvalifiseringsår i 2015,
der 15 lag kvalifiserte seg
til 1. divisjon og 15 lag til
2. divisjon.
AV LARS ERIK WILHELMSEN • Etter et litt begrenset engasjement rundt Bærum Seilforenings seilsportsliga-deltagelse
i 2016, har styret besluttet å
fortsette satsingen på dette
spennende, nye formatet.
Seilsportsligaen er godt
etablert i de øvrige skandinaviske landene og Europa for
øvrig. I Norge har vi to divisjoner. Bærum Seilforening er i 2.
divisjon.

Ligaformatet er inspirert
av den tyske Segelbundesliga
og danske Sejlsportsliga. Nå
arrangeres det seilsportsliga i
over 13 land, og i 2016 deltok
over 300 foreninger i en nasjonal seilsportsliga.
Norges Seilforbund har
kjøpt inn båttypen J/70, som
brukes i seilasene. Det seiles
fleetrace som varer i 12–15
minutter, i heat med fem båter,
der alle lagene er innom hver
flight.
Hver forening stiller med
opp til seks seilere i hver
runde som er valgt ut blant
foreningens medlemmer. Alle
som seiler, må med andre ord
være medlem av foreningen

de seiler for.
Det er opp til foreningen
om de ønsker å bruke et fast
lag gjennom hele sesongen,
eller om de ønsker ulike lag
for hvert stevne. Mannskap og
skipper kan skiftes ut mellom
hver seilas, og skipperen er
ikke nødvendigvis rormann.
Minst én av de minimum
fire seilerne som skal være om
bord, må være yngre enn 22 år.
Denne regelen er ment å sikre
rekruttering til seilsporten.
SEILSPORTSLIGAEN: Bærum
Seilforening satser på seilsportsligaen i 2017, og håper på
opprykk til 1. divisjon i 2018.

TERMINLISTE SEILSPORTSLIGAEN 2017
13. og 14. mai: Oslo (begge divisjoner)
17. og 18. juni: Sandefjord (2. divisjon)
24. og 25. juni: Sandefjord (1. divisjon)
29. og 30. juli: Larvik (2. divisjon)
5. og 6. august: Larvik (1. divisjon)
8. og 9. september: Moss (begge divisjoner) – fest på lørdagskvelden
Hvis du synes dette høres spennende ut, må du ta kontakt
med Tallak Utne, som er Bærum Seilforenings lagleder. Enten
du er jolle- eller brettseiler, med eller uten eget lag, eller du er
kjølbåtseiler med et godt trimmet mannskap, er du velkommen.
Meld din interesse og bidra til å løfte Bærum Seilforening
opp til 1. divisjon!
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