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I Bærum er tilsiget av nye barn og unge
til årets treningstilbud rimelig bra.
Brettmiljøet har fått et skikkelig løft og
er større enn på mange år. Nytt utstyr
fra Gjensidigestiftelsen og NSF er topp,
men uten ildsjeler blant foreldrene får
man ikke sving på aktivitetene, uansett
hvor nytt og bra utstyret måtte være.
Hvis du hører med til dem som kjenner seilgleden langt ned i magen neste
gang du møter en nevø, niese eller et
nabobarn, skal du tipse dem om at det
finnes en verden bortenfor fotballbanen, og kanskje tilby å følge
dem ned på brygga en ettermiddag for en liten smakebit i lånt jolle.
Klassekapteiner og trenere står klare til å hjelpe til, så ikke nøl!
I et distrikt der mange har mer enn nok å rutte med, er det
flott at vi kan tilby aktiviteter der inngangsbilletten ikke er større
enn at de fleste greier å betale den. (Og hvis det er økonomien
som stopper noen – ta kontakt! Det finnes råd for det og!)
God sommer!
Christian Gundersen, leder i Bærum Seilforening

FOR ALLE: Brettseiling er for alle, mener Bærum Seilforening, som nå
ser resultater av sin satsing på brettmiljøet.

BJØRN BRUDEVOLL

Ta kontakt!

POPULÆRT: Henrik Brudevoll og Oscar Bjelke er aktive i et rekordstort brettmiljø i Bærum Seilforening.

Satsing gir effekt i brettmiljøet
Gjennom målrettet satsing
har vi klart å bygge et solid
brettmiljø, og i år opplever
foreningen rekordstor interesse med nærmere 25 nye
brettseilere.

AV BJØRN BRUDEVOLL • Målsettingen vår har hele tiden vært
å skape et inkluderende lavterskeltilbud der ambisjonen
er å legge forholdene optimalt
til rette for at flest mulig skal
oppleve seilglede og fellesskap.
Brettseiling er en flott
idrettsaktivitet som du kan starte med uavhengig av erfaringsbakgrunn, forkunnskaper og
alder. Brettgruppen er i så måte
et godt alternativ for barn som
vokser ut av Optimistjollene, og
for ungdom som ønsker å ta del
i det gode miljøet og starte en
ny sport hvor man føler seg velkommen som nybegynner også
i ungdomsskolealder. Mange

gamle seilere i foreldregenerasjonen søker også å ta del i et
miljø hvor de kan børste støv av
gamle brettkunster, uten at de
nødvendigvis har regattaambisjoner.
For å bygge et bærekraftig miljø er det viktig å sikre
en hensiktsmessig alderssammensetning blant seilerne. Ved
bevisst å rekruttere mange
unge seilere, har vi sikret et
sterkt foreldreengasjement, og
det innebærer at vi er flere om
å dra lasset.
Vi har lagt ned relativt
mye ressurser i tilpasning
og utvikling av egnet infrastruktur, som eksempelvis
brettlagringsplasser. Videre
har vi kjøpt materiell som
også er tilpasset unge seilere
ned mot 9–10 års alder. Det
betyr stabile og stødige brett
og lette barnerigger med redusert seilareal. For å sikre et

allsidig tilbud, har vi anskaffet
SUP-brett, som har vist seg å
være populære både når vinden uteblir og når «opphalerkreftene» tar slutt.
Sikkerhet er viktig. Vi har
gode kontrollrutiner, egnede
sikringsbåter og tilstrekkelig
antall trenere. Anlegget ved
Sarbuvollen er i tillegg begunstiget med snille vind- og bølgeforhold og det er lite båttrafikk som skaper problemer for
uerfarne brettseilere. Foreningen har også et flott anlegg på
Ytre Vassholmen, som benyttes flittig som treningsbase for
våre mer erfarne brettseilere
i alle aldersgrupper, ettersom
vind- og bølgeforholdene er
mer krevende der ute.
Ta kontakt med klassekaptein Bjørn Brudevoll om
du vil vite mer, på mobil:
468 00 000 eller mail: brudevoll@head4more.com.

Den gjeveste prisen som
deles ut i Skagen er «Vinsjen»,
som går til over all-vinneren.
Skipper Øystein Misje, Holmestrand Seilforening, og
hans mannskap i NOR 15159,
KARMA POLICE, seilte knallbra
og tok sitt første napp i denne
ettertraktede pokalen.
Øvrige vinnere av våre vandrepremier ble:
Jon Arne Seelands Minne-

pokal – vinner i største NOR
Rating-klasse: NOR 14438,
MOMENTUM, med skipper Harald Klæboe, Drøbaksund Seilforening, og hans mannskap.
Knut Frostads vandrepremie til yngste shorthandedskipper: Steinar Torsvik, KNS,
på NOR 14430, NULL STRESS.

Vellykket seilas i Helly Hansen Skagen
AV MARIANNE MOGSTAD SOLBAKKEN • Med start så tett opp mot
17. mai var det forventet lav
deltagelse, og det lå lenge an til
at det bare kom til å bli 60–70
båter på startstreken. Men til
vår store glede tikket påmeldingene jevnt og trutt inn, og
vi endte opp med 144 påmeldte
båter. Av disse stilte 143 til start
i Åsgårdstrand. 16 av båtene representerte Bærum Seilforening.
Det ble seilt i ni klasser
med første start kl. 19.00 og
siste start kl. 21.00. Varselet

viste moderate vinder gjennom natten, og det ble klart at
de som var best til å lese vindog strømforhold, i kombinasjon med erfaring fra tidligere
års seilaser, ville være de som
ville seile raskest.
Gjennom natten ble det
ikke meldt om skader eller at
noen hadde brutt, så arrangementskomiteen i Skagen fikk
en god natts søvn før båtene
gikk i mål og seilerne strømmet inn på regattakontoret.
Første båt i mål, som ble
hilst med skudd for «Line
Honor», var NOR 16000, RAA
GLEDE, med skipper Anne
Grethe Eidsvig og Christen
With og mannskap. De pas-
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serte mållinjen kl. 10.46.
Resten av båtene passerte
mållinjen nærmest på rekke og
rad, og siste båt i mål ble klokket inn 22.53.
Ni båter fullførte ikke regattaen av ulike årsaker, men
flere av disse kom allikevel til
Skagen. Stemningen i Skagen
var som alltid på topp, og
Bærum Seilforening fikk ros
og gode tilbakemeldinger fra
fornøyde seilere som setter
stor pris på foreningens regattakomité, som gjør en frivillig
innsats for å arrangere denne
populære seilasen.
Det var god stemning under premieutdelingen, selv om
en del av båtene hadde startet
hjemturen tidlig for å rekke
hjem til 17. mai-feiringen.
Premiene fra Helly Hansen ble
godt mottatt av seilerne, og i
tillegg sørget «Team Matchless» for en fin ekstrapremie til
alle vinnerne som var til stede
under premieutdelingen.

«VINSJEN»: Over all-vinneren
NOR 15159, KARMA POLICE.

ESPEN KUHLE

Årets Skagen Race var det
tyvende i rekken og det
åttende med Helly Hansen
som hovedsponsor.
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