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Laginnsats som teller
Det var spennende dager på vannet under NM i lagseilas som ble arrangert av
Bærum Seilforening (BS) i september.
Vanlig høflighet tilsier at det er «gjestene først» - men i et NM er det også lov
at arrangørklubben tar gullet. Slik gjorde tilslutt Bærums lag med tre gutter
og en jenteseiler – det var usedvanlig
moro. Hyggelig også at arrangementet
ble fint gjennomført av tidligere leder i
BS, Vidar Utne, som bestod arrangør III

Hvem kan seile foruten vind?
Hvem kan seile foruten vind?
Hvem kan ro uten årer?
Hvem får trent uten følgebåt og trener i rib? Hvem får
rundet uten bøyer?

prøven med god margin.
Nå er sesongen over for de fleste her hjemme. Våre aktive seilere reiser nå til sydligere land for å trene der i perioder gjennom
vinteren. Følg med på vår Facebook side og de enkelte utøvernes
sider og bli inspirert gjennom vintermørket til lysere dager og ny
sesong i 2014.
Men, før sesongen tok helt slutt forsøkte VK Optimistjolle
i BS å få mest mulig ut av kveldstreningen ved å gjennomføre
kveldstrening i høstmørket. Med lykter som ble festet i seilet med
doble magneter var det fullt mulig å gjennomføre treningsøkten.
Tusen takk til Navisafe AS som bidro med lykter som var godt
egnet for mørkeseiling.
Da takker vi alle seilere, arrangører, frivillige, foreldre og andre
støttespillere for i år. Sammen har dere alle bidratt til en fantastisk sesong for BS. Flere av oss tar nå vinterfri fra seiling – og
ser frem til vinterens alternativ trening, kurs og møter for å gjøre
klart til neste års seilsesong.
Christian Gundersen, leder Bærum Seilforening

AV HARALD MASST • «Hvem kan
seile foruten vind» er åpningsstrofen på en gammel svensk
vise. I tillegg til at seilere
trenger vind, er det en god
del annet utstyr som også må
være på plass for å få det til
å snurre på både trenings- og
regattabanene.
Uken gjennom svermer trenere og foreldre rundt seilerne
i følgebåter av alle størrelser.
Kanskje det er på tide å få innarbeidet en linje i verset om at
man i tillegg til vind må ha
tilgang til motorisert farkost
for seilerens allehånde bakkemannskap?

NM-seier i lagseiling

– Vi hadde med oss et godt
team med dommere fra OAS,
og de synes seileren i stor grad
oppførte seg disiplinert, sier
Vidar Utne.
Første dag kom seilasene
ganske raskt i gang, og det ble
avholdt 28 starter på en svak,
men ganske stabil sønnavind.
Søndag var det meldt veldig
lite vind, men det ble tilslutt
avviklet fire runder.
Varm lapskaus ble servert
til seilerne og mannskap på
vannet, og seilerne virket fornøyd med at arrangementet
ble avsluttet da vannet ble
speilblankt søndag.
Det ble et spennende oppgjør mellom de beste lagene.
Ved regattaens slutt hadde
tre lag like mange poeng:
Bærum, Tønsberg og Horten.
Finlesning av reglene måtte
til. Bærum-laget vant til slutt
gull, mens Tønsberg fikk sølv
og Horten bronse på innbyrdes oppgjør. Videre deltok det
to lag fra Oslo & Akershus
seilkrets, lag fra Nesodden,
Vestfold seilkrets og Arendals
Seilforening.
Vidar Utne var regattasjef,
og bestod dessuten prøven for
Arrangør III ved å avvikle arrangementet.

Bærum arrangerte NM i
lagseiling for Europajoller
i høst. Til sammen åtte lag
var påmeldt med fire/fem
seilere på hvert lag.

GULL :Fra venstre Sunniva Hillesøy, Gard Jakob Ørka, Sander
Østlund Raggan, Emil Fadler
Kvamme, og trener Jon Aksel
Mortensen.

AV PAUL SKREDE • I lagseiling
er det to lag som seiler mot
hverandre i et system hvor
først alle skal seile mot alle én
gang, og så én gang til. Lagseiling er litt som match seiling
hvor taktikk og kjennskap og
bruk av kappseilingsreglene er
veldig viktig for å lykkes. Det

er lagets totale innsats som
gjelder – og samarbeid gir stor
uttelling.
Lagseiling krever mange
dommere. Helst skal to dommerbåter følge hver start med
to lag, og da kreves det 12–14
kvalifiserte dommere for å kunne få i gang startene raskt nok.
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I Bærum Seilforening er vi i
gang med å skaffe oss et bilde
av hvordan klubbjoller, følgebåter, trener-riber og annet
utstyr har greid seg gjennom
sesongen.
– Forbausende mange dregger ligger igjen på bunnen i år
også, og et antall digre oransje
merkebøyer har tilsynelatende
fått vinger og fløyet av gårde
til sydligere strøk. Noen synes
åpenbart dødmannsknapper
smaker godt eller kan benyttes til annet, det har forsvunnet metervis også av disse.
– Klubbjollene har også i år
fått litt mer juling enn fortjent,
ikke først og fremst av seilglade unger, men kanskje vel
så mye av litt uvørne foreldre
som ennå ikke har lært hvor
vondt lyden av en Optimist
som deiser i bakken høres ut.
– Enkelte trener-riber og
følgebåter har om mulig hatt
det enda mer kummerlig. Ikke
at den enkelte trener og følgebåt-forelder gjør noen dårlig
jobb. Det vil jeg aldri drømme
om å påstå. Det er bare det at
når mange, mange, mennesker
skal dele på samme utstyr i
sesongen, skjer det noe med
oppmerksomhet og ansvarsfølelse hos de fleste av oss.
Da vi tok fatt på årets
sesong hadde vi noen år bak
oss der altfor mange treningstimer var blitt borte fordi utstyret brøt sammen. Dét ville
vi unngå i år! Noe utstyr ble
skiftet ut, nye rutiner for bruk
og vedlikehold utarbeidet, og
i møtet med nybegynnerforeldre og trenere ble klubbens forventninger til bruk og
håndtering av utstyret klart,
tydelig og nokså strengt kommunisert.
Et par ganger i uken har vi
hatt syv ulike treninger samtidig, mer enn 15 trenere og
følgebåter har vært på vannet
sammen med lærevillige unger
og ungdommer. Selv med nytt
utstyr har det ikke vært noe
slakk, og alt materiell har vært
tatt i bruk.
Har det funket i år? Ja, det
ser sånn ut. Fra en situasjon

UTSTYR: Følgebåter og bøyer må
man ha for å avvikle trening, og
Harald Masst som er ansvarlig
i styret for materiell fikser det
meste.
der mer enn 25 prosent av treningstiden gikk med til å slåss
om knappe utstyrsressurser,
har vi i år gjort det vi skal i
95 prosent av tiden. Noen foreldre og trenere har nok mer
enn en gang irritert seg over
bastante regler om bruk og
fordeling, men i sum har erfaringene vært gode.
Og neste år? Mer av det
samme! Ganske mye nytt utstyr er på vei, og vi får standardisert både følgebåter og
riber slik at bruken og vedlikeholdet glir lettere. Det blir møter der nybegynnerforeldre og
trenere lurer på om han derre
materiellansvarlige alltid er
like streng. Men når listen er
lagt høyt til å begynne med,
kan vi heller senke den litt utover i sesongen.
Alle som har besøkt Bærum
Seilforening vet at det av og
til kan være så som så med
vinden, men det skal jeg love:
Neste år skal vi ha enda bedre

TRENERKURS I OAS
Bærum Seilforening vil i vinter arrangere trenerkurs I og
muligens også trenerkurs II, i
samarbeid med Norges Seilforbund. Vi inviterer andre seilforeninger i OAS som ønsker
kurs for sine trenere til å ta
kontakt med oss for å få plass
på kurset. Kurssted blir Sarbuvollen, trolig første helg i mars
2014. Send e-post til rekruttering@baerumseilforening.no
for nærmere informasjon.

