Foreningen er 80 år i 2019
Nå er seilsesongen som var nærmere
enn den som kommer. Det er igjen
tid for refleksjon og evaluering av det
som var i år, og samtidig planlegge og
forbedre til en ny seilsesong.
Hva gjorde vi best i 2018 som vi for
all del må videreføre neste år? Og hva
kan vi gjøre enda bedre i 2019?
Uansett var det en fantastisk sommer med sol, varme og ikke minst god
vind nesten hele sesongen igjennom.
De yngste har hatt flotte forhold og
lært masse i Optimisten og blitt flinke seilere, de litt eldre har
fått mye læring i mye vind med Laser og 29er. Bundefjorden har
vært en fantastisk seilarena.
Vi har arrangert mange flotte arrangementer for joller, med
vår tradisjonsrike Neglespretten og både norgescup og NM
for Laser. For kjølbåt har vi arrangert Bundefjorden Rundt og
Opplagsregattaen, samt 20 onsdagsregattaer, alt gjennomført
profesjonelt på dugnad av våre blide og dyktige medlemmer.
Og det er ikke bare en liten klikk som gjør alt, vi har mange
involvert på forskjellig vis på de ulike arrangementene. Og dette
gjøres med positivitet og stolthet.
En ting som også gleder meg stort er samhandlingen mellom
jolleseiling og kjølbåt. I år er det enda flere jolleseilere som også
seiler kjølbåt og dette bidrar til masse deling av erfaring mellom
gruppene. Dette er svært verdifullt for læring, men åpner også
flere muligheter som man kan falle tilbake på senere.
Når dette står på trykk er nok vår årlige medlemsundersøkelse allerede besvart, og vi i styret har igjen fått verdifull
informasjon til både å revidere våre mål og vår strategi, men
også planene for 2019, slik at vi så godt som mulig dekker våre
medlemmers ønsker og behov.
Vi har mange frivillige som bidrar i vår forening, men det er
allikevel åpent for flere. Håper derfor at alle som kan tenke seg
å bidra med sin kompetanse melder seg for å være med på dette
positive arbeidet.
Jeg gleder meg til jubileumsåret 2019, da blir det 80-årsjubileum med feiring i februar!
Jeg ønsker alle en flott vinter med godt skiføre, gode seilminner og ikke minst gode planer for 2019.
Eivind Bakke, leder i Bundefjorden Seilforening
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Bundefjorden Seilforening
gratulerer Sindre Bakke med
Christian Radichs Ærespris.
Juryen uttaler: «Sindre har et
stort eierskap til seilforeningen
sin og bidrar godt med positiv
tilstedeværelse, og hjelper
til der det trengs. I tillegg
har han trenerutdannelse og
kystskippereksamen. Nå er han også trener for de aller yngste.
Han er positiv og en stayer, og bringer venner inn i seilsporten og representerer Bundefjorden Seilforening på en fin
måte.»
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Trening, regatta, seilcamp, vind og moro
I Bundefjorden seiles det
Optimist på alle nivåer.
2018 har vært et aktivt og
fint år.
AV OPTIMISTGRUPPEN • Optimistgruppen i Bundefjorden
Seilforening består av tre
grupper: Nybegynnergruppen,
viderekommende gruppen (VK)
og NC-gruppen. I vår startet
det tolv seilere i nybegynnergruppen. I april hadde gruppen
teorikvelder, riggekurs og kullseilingskurs, og 3. mai hadde
de sin første trening på vannet.
Det var mye fin seilvind i vår
og i sommer, og seilerne har
dermed hatt fin progresjon. De
dagene det var for mye eller
for lite vind har de vært på
båtturer, badet, laget seilbåter
av isopor og mye annet gøy.
Nybegynnergruppen har
vært representert på pinseleir
i Tønsberg og i Bundefjorden
Seilforenings egne jollecamper og aktivitetsuker. Etter
sommerferien fikk gruppen
fem nye seilere. Høsten har
vært preget av mye vind. Flere
av nybegynnerseilerne har
dermed fått prøve seg i tøffe
forhold. Etter sommerferien
har også nybegynnerne fått
muligheten til å delta i klubb
regattaene, sammen med
seilere fra VK- og NC-gruppen. Torsdag 27. september
avsluttet gruppen årets
sesong. Vi håper å se alle
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OPTIMISTER: På seilcamp på Hvasser i juni.
igjen på VK-kurs til våren.
VK-gruppen har i år
bestått av en gjeng med syv
ivrige seilere fra fjorårets
nybegynnergruppe. Seilerne
har uke for uke utviklet seg
og lært mer om regattaseiling, regler og mestring av
mye vind. Gruppen trener to
ganger i uken, og har vært
med på både jollecamper i
Bundefjorden og pinseleir i
Tønsberg. De har deltatt i sine
første kretsregattaer både i
og utenfor klubben, og har
det mye gøy sammen på trening. De fleste av seilerne skal
opp i klasse B neste år, og
gleder seg til å se navnet sitt
på resultatlisten.
NC-gruppen består av de
åtte mest erfarne optimistseilerne i Bundefjorden
Seilforening. Her er det
høyt aktivitetsnivå med tre
treningsøkter i uken i tillegg
til treningssamlinger og
deltagelse på regattaer. I år
har det vært full aktivitet fra
midten av mars. Våren er alltid

hektisk med seiling hver helg
med deltagelse både på regattaer i kretsen og deltagelse på
norgescuper. Sommerferien
startet for noen av seilerne
våre med en fantastisk seilcamp på Hvasser, med sol, vind
og seiling. Samtidig var det
EM for Optimister i Nederland,
hvor vi hadde med én deltager.
På nordisk mesterskap i Båstad
var vi også representert med
én seiler. Det ga opplevelser
for livet for de som deltok på
dette.
Etter sommerferien har
det vært flere regattaer både
i kretsen og nasjonalt. På trening har lagseiling vært fokus
frem mot lagseilingscupen i
Ran i slutten av september.
Bundefjordens lag kom til
gullfleet, og havnet på en 6.
plass totalt sett.
Jollene er ikke pakket vekk
enda. Det planlegges helgeseilinger utover høsten, og de
mest ivrige gir seg ikke før i
desember hvor det avsluttes
med juletreseilas.

var min forventning, men
morsomt var det.
Rundt omkring i Norge
arrangeres det lokale regattaer som for eksempel OAS,
Vestfoldcup og Hordacup.
Disse regattaene er fine å
starte i både for nybegynnere i en båtklasse og for
mer erfarne seilere. Det jeg
syntes var morsomt med
disse lokalcupene, var at det
var mange folk på nybegynnernivå – som meg – som
jeg kunne konkurrere i mot.
Men det var også en del gode
seilere å strekke seg mot.
Det første året mitt i Laser
fikk jeg mange nye muligheter til å delta i regattaer.
Først til Garda-sjøen i påsken
og etter NC 2 fikk jeg vite at
jeg kunne dra til VM i Polen
i sommerferien. Før jeg dro
til VM fikk jeg forespørsel fra
andre seilere i klubben om
jeg ville bli med til Kiel for å
seile Kielerwoche, og det ble
jeg med på. Det er mange in-

ternasjonale regattaer du kan
være med på som førsteårsseiler i Laser.
Gjennom laserseilingen
fikk jeg forespørsel om å bli
med å seile Færderseilasen,
som jeg selvfølgelig sa ja til.
Etter Færder’n har jeg fått
seilt mer storbåt som fast
mannskap på Team Sailfish
i Bundefjorden. Dette lærer
jeg veldig mye av. Jeg hadde
ikke fått sjansen til å bli med
på disse kule regattaene eller
lære å seile storbåt uten å
være en del av lasermiljøet.

FØRSTE ÅR I LASER
Etter flere år i Optimisten
valgte jeg å gå over til
Laser. Jeg har nå seilt Laser
i ett år, og jeg må si at
dette året har vært veldig
spennende og åpnet mange
nye dører innenfor seiling.
AV FELIX SOMMERFELT • Jeg
fortsatte å seile i Bundefjorden Seilforening, samme
klubb som jeg seilte Optimist
i. Jeg begynte med Laser
uten å kjenne noen godt,
men ble tatt godt i mot
i gruppen. Lasermiljøet i
foreningen tok meg i mot
med åpne armer, og det var
lett og hyggelig å komme
inn i gruppen.
Jeg var veldig spent da jeg
skulle seile min første regatta
i Laser. Regattaen var på
Nesodden og var kretsmesterskap for Laser i 2017. Jeg
lærte veldig fort at det ikke
var så veldig annerledes enn
i Optimisten. Jeg ble nummer
to, noe som over hodet ikke
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