OSLO- OG AKERSHUS SEILKRETS

På sjøen har vi det moro!
Vi som er mye på sjøen har det mer
moro, og vi som har det moro og er i
aktivitet har det bra og har et godt og
langt liv. Derfor seiler vi!
En flott vårsesong er ferdig. Foran
oss er late sommeruker der vi kan bygge
energi og gjøre klar for en travel høstsesong. Energien trenger vi alle, for foreningsarbeidet til høsten blir travelt i
Bundefjorden. Byggeprosjekt på Myren
skal forberedes og strategi for foreningen skal etableres.
Veldig mange tilbringer ferien i seilbåtene, og det er trangt i
sommerhavnene. Noen av disse feriebåtene seiler vi også regatta
med, men det er svært mange båter som det ikke seiles regatta
med. Dessverre, synes jeg. Sammenlignet med for 20 år siden er
mye endret. Familiebåtene var mindre og enklere båter da, og det
var nok færre puter og «stæsj» om bord. Et LYS-bevis og du kunne
delta på ragattaer. Med en godt vedlikeholdt båt og rigg, og en
litt oppgradert seilgarderobe, kunne du plassere deg godt oppe på
resultatlistene. Vinne, til og med.
Jeg er ikke sikker på at alt var bedre før. Men i hvilken retning vil vi at utviklingen på regattabanen de neste årene skal
gå? Ferie-seilbåtene er kanskje blitt for store og for enkle i utrustningen til å delta med på regattabanen. De blir kostbare og
kompliserte å utruste for regattaseiling, på korte baner i hvert
fall. Og – gjør vi selve regattadeltagelsen for komplisert og for
avansert til å få med oss flere båter og seilere? Blir det for mange
krav? Er det slik at enkle entype-båter blir det vi i all hovedsak
vil se på regattabanene i årene som kommer? At «feriebåter» får
være «feriebåter», og at enkle og billige entype-båter blir det vi
konkurrerer med på regattabanen? At klassen som vi for noen år
siden kalte «tur og hav» blir borte?
Færderseilasen er kanskje et bilde på utviklingen, her er det
historisk og forutsetningsvis mange «feriebåter» med. De senere
årene er det blitt færre og færre deltagere. I år var deltagelsen
halvert i forhold til glansårene, og regattaen er nok ikke lenger
verdens største over-night regatta.
Ser vi også en viss reduksjon i deltagelsen lokalt hos oss? Er
det bare en «dreining»? Jeg er usikker. Dette er noe av det vi må
vurdere i den strategien vi må etablere for Bundefjorden Seilforening kommende høst. Hva vil vi legge til rette for på våre
onsdagsregattaer for rekrutteringen av nye seilere og nye båter?
Og hvordan henger denne delen av foreningens satsing og veivalg
sammen med barne- og ungdomsstrategien vi også legger i høst?
Det som er sikkert er at vi som deltar på lokale regattaer og
arrangementer har det moro – mye moro. Vi har et godt liv på
sjøen og i seilbåtene våre. Ha en god sommer!
Bjørn Strand Jacobsen, leder i Bundefjorden Seilforening

AV NINA STJERNSTRØM • Helgen 4.–5. juni ble vårens siste
OAS-regatta arrangert av Drøbaksund Seilforening. Totalt
48 optimistseilere var påmeldt
til kretssamlingen i Husvik. Av
disse var 24 seilere påmeldt i
klasse A. Det var bra oppslutning på tross av en hektisk
vår med mange samlinger og
mye reising. Det må bety at
Optimist-seiling er gøy og at
barna er ivrige.
Det ble gjennomført seks
seilaser under flotte forhold i
sol, 20 grader og med 3–6 m/
sek vind. Dog er Husvik kjent
for mye strøm og skiftende
vindretninger, og det gir en
ekstra utfordring for seilerne.

NINA STJERNSTRØM

SEILFORENING

OAS avholdt sin fjerde
regatta i en serie på seks
med Drøbaksund Seilforening som arrangør i juni, og
seilere fra Bundefjorden
Seilforening toppet resultatlisten denne helgen.

Bundefjorden Seilforening
stilte med fire seilere til start
i optimist A, og disse plasserte
seg blant de fem beste på resultatlisten. Gode prestasjoner som er resultat av mange
treningstimer på vannet og
regattadeltagelser.
Spesielt morsomt er det at
de yngste A-seilerne i BSF har
hatt god fremgang denne våren.
Flotte plasseringer med Jonas
August Stjernstrøm på 1. plass
og Jens Kaastad Ørjavik på 2.
plass. Deretter fulgte Hedvig
Ødeby Karlsen fra Nesodden
Seilforening og Bundefjordenseilerne Henrik Kaastad Ørja-

FORNØYDE OPTIMISTER: Fra
venstre Felix Sommerfeldt, Jonas
Stjernstrøm, Henrik Kaastad
Ørjavik og Jens Kaastad Ørjavik.
vik og Felix Sommerfelt.
OAS-regattaen var godt
gjennomført av Drøbaksund
Seilforening med fine seilaser
i alle tre klassene. Med baneområdet rett utenfor seilforeningen var det mulig å følge
seilasene fra bølgebryteren.
Det var en flott helg for seilere
og tilskuere med vakre Oscarsborg i bakgrunnen.
Neste kretssamling er i Asker i slutten av august, til da
ønskes en god sommer!

DRAKEN DADDYS

Det er godt å være tilbake
ERIK KRISTIANSEN

BUNDEFJORDEN

Bundefjorden-Optimister i medvind!

Å starte med seier i Aker
Brygge Cup var bare den
beste starten vi kunne få!
AV KIM ANDRÉ KRABBE • Vi, det
vil si DADDYS, ved Jørgen
Paulsen (Skipper) og Knut
Jacob Lund (Tobby) og Kim
Krabbe, har vunnet norgescupen for Drake de siste årene
og vært med på alle regattaer
i Norge de siste 10 årene.
I fjor hadde vi alle et behov
for en pust i bakken. For få tilbake lyst og spirit bestemte vi

DADDYS: Kim André Krabbe, Knut Jacob (Tobby) Lund og skipper Jørgen
Paulsen er sterkt tilbake etter ett års pause fra seilingen.
oss for å ta ett års pause.
Thomas Nilsson og ChrisVi merket det på stemnin- ten With hos North Sails for
gen om bord under Aker Bryg- dialog rundt nye seil som har
ge CUP at vi var sultne igjen, helt nytt design. De fungerte
og ga alt i lett variable vinder meget bra og vi opplevde god
fra nord/nordøst.
båtfart i lette vinder. Vi gleVi leverte en serie på fire 2. der oss dog til at det drar på
plasser, og det holdt til seier. litt – vi liker oss best når det
Det var den beste starten vi
blåser!
kunne få, og vi gleder oss
Verdifull trening får vi ved
nå uhemmet til Hankø Race
å seile sammen med ExpresseWeek som starter om 14 dager. ne i Bundefjorden på onsdager
Vi vil gi en honnør til - takk for det!

Bundefjorden Seilforening
markerte seg godt på resultatlistene i Moss i juni.
AV EIVIND BAKKE OG DAG ROSMO •
Det var nordavind over Jeløya
som ga utfordrende seilforhold

med store vindskift og ulikt og
varierende vindtrykk på banen
i stort sett lette vinder.
I Laser 4.7 ble alle bundefjordenseilerne topp 8 av 27
seilere i EC (topp 7 i NC) i et
tøft felt: 5. plass Fredrik An-
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dresen, 7. plass Ingrid Skjønborg og 8. plass Tobias Bakke.
Etter tre seilte norgescuper
i Laser 4.7 er beste bundefjordenseiler Fredrik Andresen
med 4. plass på rankingen.
I Laser Radial var det med
seks Bundefjorden-seilere i et
veldig tøft felt med 35 seilere: 9. plass Caroline Rosmo,
16. plass Aron Heimonen, 20.
plass Victoria Heiås, 27. plass
Sindre Bakke, 32. plass Øystein Homstvedt og 34. plass
Preben Moberg.

STEIN ANDRESEN

Flotte resultater i europacup og norgescup

I TET: Caroline Rosmo leder årets Laser Radial-ranking.
Etter tre seilte norgescuper
i Laser Radial er beste bundefjordenseiler Caroline Rosmo,
som leder rankingen.
I 29er fikk Bundefjorden

Seilforenings eneste 29erseiler Helene Jonson en 17.
plass sammen med makker
Sebastian Wirak fra Asker
Seilforening.

