Årets juniorseiler
Bærum Seilforening deler
hvert år ut en pokal med
tittelen «Årets juniorseiler».

BÆRUM

SEILFORENING

AV ERIK POPPE • Kriteriet for
tildeling er tredelt, med lik
vekt på elementene resultater,
fremgang og engasjement.
Vekt på engasjement tilsier
at vi skal ha seilere som ikke
bare har bemerket seg med
gode regattaresultater, men at
vi plukker en seiler som også

Nærmere seilsportsenter

på Sarbuvollen, og hun er et
viktig forbilde for de yngre
seilerne. Som eneste jente i
NC-gruppen er det også viktig
at hun viser de yngre seilerne
at jenter kan seile minst like
fort som guttene.
Vi gratulerer!
RASK: Vilde seiler godt og
runder først på sløremerket
under JNoM 2015 i Kantvik,
Finland.

ERIK POPPE

En flott seilsesong er over. En stor takk
til alle våre frivillige som alltid stiller
opp på våre arrangementer. En spesiell takk til Erik Lia som i alle år stiller som regattasjef. Det var litt spesielt
at vi i årets Bærum Høst Cup ikke fikk
vind verken lørdag eller søndag. Jeg kan
ikke huske sist Bærum Seilforening arrangerte regatta over to dager uten at
vi fikk gjennomført et eneste race. Men
slik er nå sporten vår.
Det er med glede jeg kan opplyse at
vi har fornyet vår kontrakt med Helly Hansen som hovedsponsor
for Skagen Race med tre år + opsjon for ytterligere to år.
Vi ser frem til fortsatt mange fine HH Skagen Race.
Vårt seilsportsenter beveger seg fremover. 18. november 2015
godkjente kommunestyret i Bærum reguleringsplanen for seilsportsenter i Rolfsbuktområdet. Dette er litt av en milepæl, for vi
har jobbet for siden siste fly tok av fra Fornebu flyplass, og vi kan
nå gå i reelle forhandlinger med grunneierne om videre fremdrift.
Christian Gundersen, leder i Bærum Seilforening

bidrar til et godt treningsmiljø
og som er et godt og samlende
forbilde for de yngre seilerne.
Pokalen for årets juniorseiler gikk i år til Vilde Skirstad
Pollen. Vilde har gjort det bra
i regattaene hun har vært med
på som optimistseiler, med
blant annet en «spiker» i en
seilas i jrNoM i Kantvik i Finland. Like viktig for juryen er
at Vilde alltid har smil og et
blidt «hei!» til alle på brygga

JOLLESEILERNE

Slutt for i år – men ikke helt

For jolleseilerne i Bærum
Seilforening markerer
Bærum Høstcup normalt
avslutning av sesongen.

AV ERIK POPPE • I år ble det
dessverre ikke avviklet en eneste seilas i høstcupen, for vinden
sviktet oss fullstendig. Det blir
sånn innimellom på høsten, når
vannet fortsatt er varmt etter
sommeren og solen varmer for
lite til at det skapes termikk.

på samlinger på Ulabrand og
i Bundefjorden. Når dette skrives har det fortsatt ikke vært
skikkelig frost og seilerne håper på enda noen dager med
aktivitet.

SAMLING: Sverre Poppe
Oldervoll og William Svensrud
på samling på Fjærholmen.

ERIK POPPE

SKISSE: Slik kan det nye seilsportsenteret bli seende ut.

Det milde været har imidlertid holdt seg, og en del av
seilerne har benyttet sjansen
til å være med på samlinger
arrangert av foreninger med
litt mer vind å by på.
29erne våre har vært på
samling både i regi av NSF
og to helger på Fjærholmen
hos Tønsberg Seilforening, og
Henrik Haaland har vært en
uke i Spania sammen med
seilere fra KNS, og dessuten

ERIK POPPE
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