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Ungdommens representant
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Listen er lagt
Selv om isen fortsatt ligger tykk mellom holmer og skjær innerst i Oslofjorden der Bærum Seilforening har sine to klubbhus og tilsammen tre
tilholdssteder, er arbeidet med denne sesongen i full gang. Årsmøtet i februar valgte et nytt styre, der noen av medlemmene er nye og noen har
vært med en stund.
Jeg er valgt til ny leder, og sammen med resten av et entusiastisk styre
«trimmer» vi nå klubben slik at vi sammen med alle de frivillige går inn i
2013-sesongen med god (båt)fart og med forhåpentlig ditto gode resultater. Det nye styret har satt seg noen mål – og vi vil gjerne dele noen av
dem med dere:

NYTT FRA BÆRUM SEILFORENING • baerumseilforening.no

82

SEILmagasinet 2013/3

NY I STYRET: Endre Nordstrand er ny ungdomsrepresentant i styret og
har blant annet ansvaret for sommerleieren.
Mitt navn er Endre Nordstrand, jeg er 18 år og har
seilt siden jeg var åtte. Jeg
er ny ungdomsrepresentant i
styret i Bærum Seilforening.
Jeg ser frem til å bringe viktig
informasjon fra seilere i juniorgruppen opp til styret, slik at
deres meninger også kommer
med i viktige beslutninger.
I tillegg har jeg tatt på
meg ansvaret å arrangere

sommerleiren i Bærum Seilforening 2013 sammen med
Tallak Utne, og jeg ser frem
til å møte alle barna som vil
lære å seile og ha det moro på
fjorden.
Påmelding til sommerleiren er åpnet – og den finner
dere på Bærum Seilforenings
hjemmeside.

ASBJØRN J. THORUP

• I 2013 skal vi dyrke entusiasmen for seiling og legge til rette for et godt samhold i klubben.
Forhåpentlig vil vi oppnå gode resultater på regattabanene, men vi vil også bygge vennskapelig
engasjementet rundt seiling og ferdsel på fjorden for nye og gamle medlemmer.
• I 2012 hadde Bærum Seilforening 88 nybegynnere i Optimistjolle og RS Feva. Målet for 2013 er
at alle som fikk smaken på seiling i fjor, skal være med videre. I tillegg skal vi greie å ta i mot
enda flere nybegynnere i sesongen som kommer. Til nå er det 35 nye barn som har meldt seg
optimistjollekurs, og vi har plass til flere. Vi ser frem til mange nye fjes på brygga og i joller når
treningen er i gang etter påske.
• I 2012 nedla mer enn 150 barn og unge over 7200 treningstimer i jollene sine. I år er målet å tilby
enda mer treningstid; fra to lokasjoner i Oslofjorden og helst til enda flere seilere.
• I 2012 deltok 142 barn og unge på sommerleir. Det er mer enn 5000 timer med komprimert
SEILGLEDE! Planlegging og påmelding til årets sommerleir er i gang. I år skal enda flere få muligheten til å få smaken på seiling i løpet av en morsom og lærerik sommeruke med våre erfarne
instruktører.
• Hver onsdag hele sesongen 2012 har fra 20 til 50 Snipe-seilere trent og seilt regatta fra anlegget i Bruksveien. I år vil vi at enda flere ungdommmelige seilere fra 15 til 85 år skal bli med og
konkurrere i store felt mot svært erfarne og flinke seilere i alle aldre.
• For kjølbåtene kunne Bærum Seilforening tilby både serieseilas og HH Skagen Race i 2012. I
år skal vi ha enda flere på startstreken, både på onsdagene i Vestfjorden og i HH Skagen Race
utenfor Son torsdag 8. mai.
• I 2012 gjennomførte vi en rekke store og små regattaarrangementer. I år skal vi arrangere om mulig enda flere og bedre regattaer. Dessuten har vi bestilt vind til alle regattaene – så værgudene
har værsågod å sørge for å gjøre jobben sin når vi inviterer til stevne!
• I 2012 hadde Bærum Seilforening seilere som hevdet seg både i OL, VM, EM, NM og en rekke
andre mesterskap i ulike klasser. Vi har blant annet ivrige jenteseilere som satser mot OL i 2016.
I 2013 skal vi videreføre arbeidet med å støtte våre seilere på toppnivå, og samtidig sikre at nye
talenter får utviklingsmuligheter i årene som kommer.
• Bærum Seilforening har aktivitet på flere lokasjoner, og det gir både utfordringer og muligheter
andre foreninger ikke har. Vi har satt ned en huskomité som nå på kort og lang sikt vil legge
til rette for en god bruk og nødvendig oppgradering av eiendommene i tråd med de behov som
seilerne har.
• Vi ser at den viktigste kontakten vi har med alle medlemmer er via web og e-post, og derfor jobber
vi nå med å lansere en ny webside med funksjonalitet som forhåpentlig gjør kommunikasjon og
informasjon bedre for både medlemmer og andre interesserte.
• Bærum Seilforening har en fast stamme av frivillige medlemmer som nedlegger en betydelig innsats for at flest mulig skal kunne gjøre det som vi liker aller best – nemlig å seile. Som styreleder
vet jeg at vi ikke klarer oss uten dere – og vi håper at enda flere ser nytten og gleden av å drive
med frivillig arbeid i 2013 – slik at vi kan gjennomføre alt vi har planer om.
Og når sesongen er over og isen atter legger seg på fjorden, så håper jeg vi kan si at; joda, vi fikk til
det vi hadde planlagt i 2013, så i 2014 kan vi sikkert legge listen enda litt høyere!
Vi sees på fjorden!
Christian Galtung Gundersen, leder Bærum Seilforening.

MANGE: Det blir forhåpentlig mange på startlinjen når Helly Hansen
Skagen Race starter frigjøringsdagen 8. mai.

Skagen venter på oss
AV MARIANNE M. SOLBAKKEN •
Skagen by feirer i år 600 år
som kjøpstad og alt er klart til
å ta imot båter og mannskap
som deltar i årets HH Skagen Race. Representanter fra
Skagen Race-komiteen var i
februar i møte med ansvarlige
for Fredrikshavn kommune,
Skagen havn, Skagen Lystbådehavn og turistkontoret for å
se til at alt er klart til å ta i
mot alle seilerne som kommer.
Årets regatta starter fra
Åsgårdstrand onsdag 8. mai,
og vi i Skagen Race-komiteen
i Bærum Seilforening er på
plass for å ta dere alle imot fra
torsdag morgen. Godt vær for

en flott seilas er bestilt, men
det er litt usikkert om leveransen kommer i henhold til
bestillingen.
Regattasjef er Christian
Gundersen og leder av Skagen
Race-komiteen er Anne Næsset. I tillegg stiller mange frivillige opp i Åsgårdstrand for
å sørge for en god start – og i
Skagen for innkomst, registrering og premieutdeling.
Vi håper på en flott seilas
og ser frem til å møte deg, din
båt og ditt mannskap i Skagen. Følg med på foreningens
hjemmeside, der legger vi ut
informasjon om HH Skagen
Race.

