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Tillitsverv og drift 

 

Styret  

Verv Navn 

Styreleder Christian Gundersen 

1. Nestleder Bjørn S. Havsgård 

2. Nestleder Caterina Torbjørnsdal 

Styremedlem Regatta Espen Kuhle 

Styremedlem Sport/Rekruttering Erik Poppe 

Styremedlem Sponsor/Profilering Lars Wilhelmsen 

Styremedlem Eiendommer Birgitta Blakstad Nilsson 

Styremedlem Eiendom prosjekt Knut Fredrik Ramstad 

Styremedlem Materiell Espen Sandsdalen 

Styremedlem Ungdomsrepresentant Tallak Utne 

Varamedlem Magnus Hedmark 

Varamedlem  Erik Lia 

 

Rådet   

Verv Navn 

Rådsmedlem Terje Kleppan 

Rådsmedlem Birger Jansen  

Rådsmedlem Susan Berentsen 

Rådsmedlem Paul Skrede 

Rådsmedlem Liv Sinding-Larsen 

Rådsmedlem Gro Elvestad Moe 

Rådsmedlem Vidar Utne 

Rådsmedlem Trond Aasland 

 

Kontrollkomite  

Verv Navn 

Medlem Halvor Poulsson 

Medlem Bernt Hedmark 

Varamedlem Inge Olerud 

Varamedlem Harald Walder 
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Revisorer  

Verv Navn 

Medlem Liv Sinding-Larsen  

Medlem Anne-Grethe Sætrang 

 

 

Valgkomite  

Verv Navn 

Leder Ola Nygard 

Medlem Bjørn Brudevoll 

Medlem Ellen Høegh 

Varamedlem Hanne Schøyen 

 

Sekretariat og ressurspersoner utenom 
styret. 

 

 Navn 

Sekretær Marianne Solbakken  

Regnskap Jan Erik Levorsen 

Medlemsregister Gro Elvestad Moe 

Hovedtrener Esben Slaatto 

  

  

Materiell Jan Erik Stensrud 

 

Klassekapteiner  

Klasse Navn 

Optimist Bjørn Havsgård/Rune Tønnessen 

RS Feva Erik Poppe 

Brett Bjørn Brudevoll 

Laser Tajei Mo Batalden 

Enmannsjolle for voksne Susan Berentsen 

Snipe Birger Jansen  

29er Erik Poppe 

Sonar Vidar Simensen 

Tur og Hav Arne Sørlie 
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Styrets beretning 

Styret har avholdt 11 styremøter i løpet av 2016 og mange saker har vært behandlet.  I tillegg har 
en eller flere av styrets medlemmer deltatt i møter med klassekapteiner, trenere, enkeltmedlemmer, 
sponsorer, kommunale- og private aktører. 

I 2016 har det vært noe mindre regatta aktivitet en i fjor. Vi har bl.a. ikke arrangert Norges Cup for 
joller. Det har vært noe økning i antall deltakere på kurs i 2016. Inntektene på utleie er øket i 2016. 
Vi har ikke foretatt store investeringer i nytt materiell eller utstyr i 2016. Foreningens eiendommer 
og brygge anlegg har blitt løpende vedlikeholdt gjennom året. Det er en utfordring at det hvert år er 
betydelige kostnader til løpende vedlikehold. Det har vært mye møtevirksomhet, kommunikasjon og 
aktivitet fra samtlige styremedlemmer.  

Samarbeidet i styret er godt. Styret fungerer både som et diskusjonsforum og som et kollegialt 
organ. Styremedlemmene samarbeider på tvers av sine ansvarsområder der det er nødvendig, og 
trekker på ressurspersoner utenfor styret der det er naturlig. 

Det har vært betydelig initiativ blant enkeltmedlemmer og styret.  Enkeltheter i driften vil bli 
nærmere beskrevet i årsmeldingen.  Styret vil spesielt nevne de frivillige klassekapteiner, 
arrangører, og andre som legger ned en betydelig innsats i å drive foreningen gjennom sesongen.  
Foreningen er helt avhengig av disse ressurspersoner.  Noen av disse har også bidratt til denne 
beretningen. 

Innkommen medlemskontingent koordineres og sjekkes av medlemsansvarlig. Nedgangen i antall 
medlemmer skyldes at vi har ”ryddet” betraktelig i medlemsregisteret i løpet av 2016. 

Medlemskontingent bokføres ikke lenger etter faktura prinsippet, men inntektene bokføres når 
innbetaling er registrert. 

Medlemsansvarlig oppdaterer postadresser og e-postadresser i medlemsarkivet fortløpende gjennom 
året. 

Bærum Seilforening hadde ved årsskiftet totalt 756 medlemmer; 264 kvinner og 492 menn.  
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Sport 
Bærum Seilforening ansatte i februar 2014 Esben Slaatto som Hovedtrener. Han har fortsatt som 
hovedtrener også i 2016, med bemanning av treningsgruppene med gode trenere som 
hovedoppgave.  

Marthe Enger Eide er på landslaget og satset fram mot OL i 2016. Sesongen i 2016 var tung for 
henne med litt skader og mye "stang ut", så hun kom ikke til OL.  Bærum SF har støttet Marthe 
med 80.000,- pr år de siste årene for å ha til denne satsingen. For Marthe har denne støtten vært 
helt essensiell for å kunne satse, og hun er svært takknemlig – og lei seg for at det ikke helt gikk 
veien mot OL. 

Bærum Seilforening har svært mange aktive seilere som deltar mye både nasjonalt og 
internasjonalt. 

Event Klasse Plass Navn 

ISAF WC Miami Laser Radial 33 Marthe Enger Eide 

Laser EM (Spania) Laser Radial 27 Marthe Enger Eide 

VM (Mexico) Laser Radial 20 Marthe Enger Eide 

Kieler Woche Laser Radial 5 Marthe Enger Eide 

NM Laser Radial 8 Herman Reiersen 

NM Snipe  2 Birger Jansen og Lise Gehrken 

NM Dame-NM Snipe 1 Anette Melsom Myhre (Asker 
Seilforening 

Janett Krefting (Bærum 
Seilforening) 

JrNordisk Optimist jenter 8 Vilde Skirstad Pollen (beste norske 
jente) 

NM Optimist gutter 23 Fabian Victor Svendsen 

Klassemesterskap Feva 1 Alexander Boulland og Arthur 
Llewelyn 

OAS kretsmester Feva 1 Alexander Boulland og Arthur 
Llewelyn 

NM 29'er 9 Sverre Poppe Oldervoll og William 
Svensrud 

 

Klubbmestere 2016 
 

Optimist Julie Sverdrup 

RS Feva Erling Poppe Oldervoll og Sander 
Kjendbakke 

Snipe onsdagsserie Anette Melsom Myhre (Asker Seilforening 

Janett Krefting (Bærum Seilforening) 

T/H Klasse D NOR 10180, “Lucky Lady II”, Morten Lycke 

T/H Klasse F NOR 694, “X’en”, Jakob Rabe 
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Årets juniorseiler 2016 Arthur Llewellyn og Alexander Boulland 
(Feva) 

 

Årets juniorseiler 2016 

Utmerkelsen Årets juniorseiler 2016 gikk til feva-laget Arthur Llewellyn og Alexander Boulland. De 
vant bl.a klassemesterskapet i feva i 2016, og det er mange som legger merke til hvordan de alltid 
er interessert i å lære noe nytt, de hjelper andre seilere og viser gjerne god teknikk og kommer med 
tips både på trening og regatta, og de bidrar svært positivt på det sosiale i feva-gruppen. Vi 
gratulerer! 

Dommere og arrangører 
Det er hele tiden behov for dyktige dommere og arrangører til våre regattaer, og vi forsøker hvert år 
å utdanne noen flere her. I tillegg har vi en rekke ressurspersoner som stiller opp for å bidra på 
arrangenmentene våre og de gjør en kjempeinnsats. Tusen takk for det! 

 

Regatta 
 

Bærum Seilforening har arrangert følgende regattaer i 2015 

Dato Arrangement Klasse 

25.-26 April Vårsnipa Snipe 

14.-16. Mai Helly Hansen Skagen Race Lys / Tur og Hav 

6.-7. Juni Musto Cup Snipe 

8.-9. August Master NM Snipe Snipe 

22.-23. August Dame NM Snipe 

5.-6. September NC 4 for joller Joller 

12.-13. September Viking Snipen – Viking Knarren – Viking Draken Joller 

9.-10. Oktober Bærum Høstcup OAS Joller 

  

I tillegg har det blitt arrangert onsdagsserie for Snipe, IF og LYS hver onsdag i sesongen, og 2 
Shorthanded LYS regattaer samt Gunderseilas. 
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Eiendom – Hus og utleie 
Seilforeningen disponerer tre eiendommer; Sarbuvollen, Bruksveien og Ytre Vassholmen. Styret har 
hatt oppfølging med vedlikehold på alle eiendommene gjennom hele 2016. Ingen store 
vedlikeholdskostnader. Det er lagt nytt gulvbelegg på kjøkken på Sarbuvollen og  Bærum kommune 
har stått for påbygg med toaletter på Sarbuvollen. 

Bruksveien og Sarbuvollen brukes av alle klasser og grupper året gjennom til kurs, møter, treninger 
og avslutninger. Lokale på Sarbuvollen ble også i år benyttet til sommerleir på hverdager i ukene 
26,27, 32 og 33. På Sarbuvollen og i Bruksveien er det treninger de fleste hverdager i hele 
seilsesongen.  

Vi har også som tidligere år kombinert bruken av lokalene med klubbens behov og med bruk av 
utleie til ekstern leietagere. Sarbuvollen og Bruksveien har utleie de fleste helgene i høysesong, 
bortsett fra juli. 

Ytre Vassholmen brukes gjennom sommeren i forbindelse med regattaer og av barn og unge på 
sommer leir i klubbens regi. I 2016 var også Ytre Vassholmen utleid til Active Camps i fire uker. 
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Rolfsbuktakomitéen 
 

Styret i Bærum Seilforening oppnevnte i styremøte 27. februar 2013 medlemmer til en komité som 
skal arbeide for at et seilsportsenter inkludert nytt klubbhus i Rolfsbukta, Bærum. Leder Knut Fredrik 
Ramstad, Birger Jansen, Vidar Utne Ola Nygaard og Kristian Nergaard 

Formålet med komiteen er å få realisert et seilsportsenter i Rolfsbukta, Bærum. 

Nytt Seilsportsenter på Rolfsbukta Nord 

Den 18.11.15 ble reguleringsplanen for området rundt sjøflyhavna besluttet i kommunestyret. 
Bærum Seilforening er med dette et langt skritt nærmere planene som ble lagt da klubbene 
Vestfjordens og Bærum Seilforening ble slått sammen.  

Det er regulert et område på 4,5 dekar som er satt av til seilsportsenter Nord Øst for Sjøflyhavna. 
Seilsportsenter med stor egen rampe, 4 brygger, bølgebryter, 300 kvm klubbhus over 2 etasjer med 
verksted garderober og HC toaletter.  

Det er satt av 120 parkeringsplasser i Statoilgarasjen, videre er det regulert inn (SV) for 
Seilsortsenteret, en rampe for 3 båter i bredden til samme tid for utsett og opptak av båter samt en 
Handicap kran for seilere.  

Fra Rampen og nordøst over skal det anlegges e kai anlegg langs med kystlinjen for Sjøflyhavna. 
Reguleringen legger til rette for sjøsport i ordets videste betydning.  

 

 

 

Bærum seilforening har fått jobbet tett med administrasjonen, Planutvalget om dette planverket. 
Det har vært et meget godt og konstruktivt arbeid, og endelig er vi der med felles mål for våre 
medlemmer og beboerne på Fornebu.  

 

Arbeidet siden siste årsmøte har vært å prøve å enes med grunneierne av området Fornebu Marina 
AS (OBOS og Fornebu Technoport) på hvordan området skal forvaltes til det beste for reguleringen.  

For å kunne finansiere et slikt anlegg må det ligge til rette for langsiktige avtaler med grunneiere.  
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Grunneier ønsker ikke å samtale med Bærum SF om dette før det er besluttet i kommunestyret hvor 
lokal lokal deponering av overskuddsmasser i forbindelse med planlegging av to store 
samferdselsprosjekt på Fornebu og områder i nærheten.  

Kommunestyret behandlet dette før jul 2016. Én mulighet for kommunen er sjødeponi med 
tilknytningspunkt til gnr 41 bnr 851 på landsida. Eiendommen er et statlig sikret friluftslivsområde, 
og staten ved Miljødirektoratet er grunneier. 

Dette er området nedenfor Telenor sitt kontor ved ”badehuset” 

Dette medføre at en hindring er borte for å få til en avtale med grunneier.  

I januar 17 ble det kjent at Koksa Eiendom solgte sitt selskap med sin andel av Rolfsbukta til 
Selvaag og Moen som nå sammen med Obos er grunneier er området.  

Vi samarbeider med Bærum kommune om løsning for en god dialog med grunneierne. Dette har tatt 
tid og vil ta noe mer tid. Vi jobber godt med de politiske ansvarlig og Bærum Idrettsråd.  

 

Vi er positive og håper å finne en løsning i løpet av dette året.  

 

Vi lyser fred over Birger Jansens minne som gikk bort så alt for tidlig, og som hadde et stort ønske 
om å seile ut fra et nytt seilsportsenter på Rolfsbukta.  

 

Knut Fredrik Ramstad 

Prosjektansvarlig og styremedlem Bærum Seilforening.  
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Materiell og utstyr  
Seilforeningen disponerer store mengder utstyr for å understøtte all aktivitet ved seilforeningen. 
Utstyrsparken forvaltes av de ulike klassene/gruppene og BS styret. Betingelsen for meningsfylte 
kurs- og treninger er en velfungerende båt park med relevante reservedeler. Dette gjelder særlig 
trener- og sikringsbåter samt klubbens joller. 

Styret gir honnør til dugnadsinnsatsen vår og høst. Vi er avhengig av at 10-15 personer stiller opp 2 
ganger i året. I 2016 fungerte dette utmerket og dugnadene ble unnagjort på en lang arbeidsdag. I 
forkant av 2017 sesongen legger vi altså opp til dugnad igjen i april. 

Våre 3 anlegg på Sarbuvollen, Bruksveien og Yttre krever forebyggende og dessverre også 
korrektivt vedlikehold.  Skifte av kjetting, innfestnings braketter, fendring og dekkefornyelse er 
typiske saker gjennom sesongen. Bryggene på Sarbuvollen generelt samt vann- og strøm ledninger 
frem til hoved brygga krever nok en oppgradering i tiden som kommer. 

Driftsstabiliteten på våre trener- og følge båter har vært krevende i mesteparten av 2016 sesongen. 
Fra slutten av august fikk vi avtalt et løpende drifts oppsyn med en innleid mekaniker. Dette 
fungerte bedre og vi vil forlenge denne avtale i 2017 sesongen. Her er det viktig at hovedtrener 
samt klassekapteiner bidrar til å følge opp båtdriften og stille klare krav til brukerne. Vår innleide 
timebetalte mekaniker vil være tilgjengelig ved teknisk assistanse. 

Ny ønsket bryggeløsning for Sarbuvollen har vært oppe til diskusjon ved flere anledninger. Vi 
adresserte en byggesøknad på ønsket om endret bryggekonfigurasjon til kommunen våren 2016. 
Denne ble behandlet både i kommunen og i fylket med et tilslutt negativt utfall. Begrunnelsen kan 
knyttes opp til manglende spesifikk regulering for seilsport av vår festede grunn på Sarbuvollen. Vi 
er i dialog med kommunen med tanke på en mulig kommunal omregulering. Høringsinnspill er gitt til 
den kommende revidering av kommunedelplanen. 

I løpet av sommeren ble et offentlig toalettbygg koblet opp til vårt klubbhus på Sarbuvollen. Dette 
skal driftes av kommunen og vil kunne gi oss bedre toalett forhold ved større arrangementer. Visuelt 
passer tilbygget godt til vårt klubbhus. 

Dagens materiell og utsyr vil videreføres i 2017 sesongen. Det planlegges ikke for større innkjøp av 
motorbåter eller joller. Vi må sammen bidra til å holde materiell orden og ryddighet samt god 
driftsstabilitet på motorbåter og seiljoller. 
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HH Skagen race 2016: 

 

Årets HH Skagen Race føyer seg inn i rekken av vellykkede regattaer.  Det var i år knyttet stor 
spenning til hvor mange deltakere vi ville få, siden starten var så tidlig som 4. mai.  Lenge så det ut 
til at det ikke ville bli mer enn snaut 100, men de siste dagene før start strømmet påmeldingene inn 
og vi endte opp med 142 påmeldte båter.  Av disse representerte 14 båter Bærum Seilforening. 
 
Nytt av året var at vi prøvde med en ny klasse;  «Tur Glede» etter mønster fra 
Færderseilasen.  Denne klassen seiler med trackere og kan selv velge starttidspunkt innen en gitt 
tidsramme.  Det ble bare to båter i denne klassen i år, men tilbakemeldingene fra seilerne var at det 
var spennende selv å velge starttid og at dette kan bli en populær klasse. 
 
Regattakomiteen for Skagen reiste som vanlig ned, tirsdag kveld og rigget opp målgangskontor hos 
Engelsviken Canning og regattakontor i Auktionshallen (også kalt kjøleskapet).  Målgangsbøyen ble 
satt ut og alt gjort klart for å ta imot seilerne. Mannskapene som bemanner starten i Åsgårdstrand 
var på plass der i god tid før start og som alltid var det hektisk aktivitet og mange spørsmål de siste 
timene før alle kom vel av sted.  Siste start gikk kl. 20:40 onsdag 4. mai.  
 
Skagen tok imot seilerne i strålende vær; sol fra skyfri himmel, lite vind (til dels så mye vind at 
komitedamene sa at båtene legger seg sånn passe over) og sterk strøm fra siste merke og inn.  Det 
er alltid spenning rundt hvem som får Line Honor.  Fra målgangskontoret så vi tre - fire båter som 
nærmet seg og at det var god konkurranse mellom NOR 142 – SOLO 2 og NOR 16000 – Raa 
Glede.  Seieren gikk til slutt til SOLO 2 som krysset mållinjen kl. 12:25. Resten av båtene kom i rykk 
og napp med mange interne fighter utover ettermiddagen/kvelden og våre «båtstablere» Espen og 
Cecilie, gjorde en flott jobb med å fylle opp havnebassengene, ikke bare ved å ta kommandoen over 
våre deltakere, men også ved å veilede gjestebåter inn til en ledig plass. 
 
Siste båt var vel i havn ved 03:30-tiden. 
 
Det ble ikke rapportert noen uhell eller ulykker underveis i regattaen.  Selv om vind-og 
strømforholdene kunne vært mer seilvennlige var seilerne godt fornøyd med regattaen.  «Det har 
vært en tørr regatta» hørte vi fra mange.  Vi i regattakomiteen setter også stor pris på de mange 
gode tilbakemeldingene vi fikk, både på selve arrangementet og på at seilerne setter pris på at vi 
bruker av vår fritid for at Skagen Race skal bli en god regatta.  Regattaen fikk nærmere 3 minutter 
tv-dekning i beste sendetid på TV2 Nord.DK.  God PR for HH Skagen Race og kanskje kan det 
inspirere flere danske deltakere enn den ene båten som var med i år.  Du kan se innslaget på sett 
inn linken  
 
Neste år vil vi åpne for nok en ny klasse i HH Skagen Race:  Single-handed.  Da går regattaen i 
slutten av mai, forhåpentligvis med litt bedre temperaturer og i hvert fall lysere netter. 
 
  
Vinnere: 
 
Line Honor  -  NOR 142  Solo 2  Skipper Rune Aasberg 
 
Vinsjen (best over all)  -  NOR 12343 Destin  Skipper Tor Kandahl 
 
Jon Arne Seeland minnepokal, vinner største fullførte NOR-rating  -  NOR 13697 Flash 
V  Skipper:  Erik Krister 
 
Knut Frostads vandrepremie for yngste short-handed skipper - Lars Marius Valstad på NOR 
11175 Havkatt   
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Jacobs og Pakhusets vandrepokal beste short-handed  - Elling Rishoff på NOR 13639  Gode 
venner 
 
Vi takker vår hovedsponsor HH for premier til vinnerne og våre samarbeidspartnere for god hjelp i 
forbindelse med gjennomføringen: Skagen havn, Lystbådehavnen, Engelsviken Canning, Skagen 
Turistbyrå, Pakhuset, Jacob’s. 

 

Regattasjef:  Christian Galtung Gundersen 

Klasseinndeling: Inge Magnar Olerud 

Sikkerhet:  Arne Hammersland 

Påmelding/  Roar Sohlman 

   Anne Næsset 

 

Åsgårdstrand:  

Sekreteriat:  Anne Grethe Sætrang 

   Gro Elvestad Moe 

   Hans Marius Dahl 

Start:   Erik Lia 

   Terje Kleppan 

   Roar Sohlman 

   Petter Hovind 

    

Skagen: 

Målgang:  Christian G. Gundersen 

   Lars Westgaard 

   Cecilie Bjargo 

Havnen:  Erik Kuhle 

    

Sekreteriat:  Anne Næsset 

   Marianne M. Solbakken 

Dommer:  Jens Willumsen 
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Tur og hav 

Tur & Hav komitéen 2016:  
 

Klassekaptein Arne Sørlie 

Komitémedlem Ingrid Danielsen 

Komitémedlem Arne Hammersland 

Komitémedlem Bjørn Hansen 

Komitémedlem Gerd Husvik  

Komitémedlem Erich Kuhle 

Komitémedlem Claus Werenskiold 

Komitèmedlem Harald Walder 

 

Tur & hav har hatt god nytte og hjelp av Bjørn Vadholm og Hans Skaar som ikke er medlem av BSF, 
men likevel gjør stor innsats for oss.  Vadholm er arrangør av Doublehand seilasene.  Også Skaar 
deltar i komitéens arbeid på lik linje med øvrige komitémedlemmer.   

 

Serieseilaser 

Serieseilasen ble seilt med to klasser: NOR-Rating 0,920 og høyere (klasse D) og NOR-Rating 0,919 
og lavere (klasse F).  Skillet mellom klassene er flyttet ned fra 0,960 i 2015. 

 

Alle de 13 planlagte serieseilaser ble gjennomført.  Vinden har som i tidligere år, vært varierende, 
fra kuling til helt vindstille.  To seilaser, de to siste, ble annullert pga. ingen vind.  Gjennom 
sesongen har 27 båter deltatt og vi har et snitt på 16,9 båter per seilas. Dette er tre båter mindre 
enn i fjor, men like mange starter på hver båt.   

 

Også i år var vi heldige som fikk bemannet startbåten med ungdommer fra jollemiljøet som 
ansvarlige startere (Birger Skrede, Mathias og Kai).  Dette opplegget har som tidligere år fungert 
meget bra.   

 

Statistikk Serieseilaser 

  Antall Kl D Kl F Totalt Starter Starter 

År seilaser båter starter båter starter båter starter pr. seilas pr. båt 

2000-09 12,3 19,9 119,9 15,2 87,7 50,5 307,0 25,0 6,1 

2010 12 24 143 21 104 46 247 20,6 5,4 

2011 12 22 158 12 98 34 256 21,3 7,5 

2012 12 22 142 15 100 37 242 20,2 6,5 

2013 12 21 119 15 81 36 200 16,7 5,6 

2014 12 18 108 17 113 35 221 18,4 6,3 

2015 13 13 102 17 141 30 243 18,7 8,1 
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2016 13 15 122 12 98 27 220 16,9 8,1 

 

 

Klubbmestere Serieseilasen    

Klasse D, NOR-Rating 0,920 og høyere NOR 10180, “Lucky Lady II”, Morten Lycke 

Klasse F, NOR-Rating 0,919 og lavere NOR 694, “X’en”, Jakob Rabe 

 

 

SeaSea seilasene (Gunderstart):  

1 ste seilas 15. jun. 2016 NOR 333, “DNV 3", Håvard Austefjord 

2 dre seilas 14. sept. 2016 Seilasen ble annnulert pga. lite vind og premier ble 
fordelt mellom fremmøtte båter ved loddtrekning 

SeaSea Doublehanded Serie Oslofjord  

Det ble arrangert fem terminfestede Doublehandseilaser på mandager, 23. mai, 6. og 20. juni, 22. 
august og 5. september.  Seilasen arrangeres som serie med 4 tellende av 5 seilaser og 4 
alternative baner.   

Klasseinndeling ble gjort uendret fra 2015, dvs. klasse D og F med skille ved NOR-Rating 0,960  
Antall deltagere ved seilasene har vært 19 båter.  Dette er 3 flere enn i fjor.   

De vinnende båter per klasse ble: 

Klasse Seil nr.  Navn Skipper Mannskap 

D 10180 Lucky Lady Morten Lycke  Paul Skrede 

F 13975 Sparkling Girl Harald Walder Christine Walder  

 

Tilbakemeldinger fra deltagere bare gode, noe som tilsier at vi bør fortsette med disse 
Doublehandseilasene.  Opplegget med 4 alternative baner har fungert bra.  Stor takk til Bjørn 
Vadholm for vel gjennomførte seilaser.  

Seilasen inngår i den nasjonale shorthandrankingen med vekttall 0,5.   

 

Møter/Fester 

Tur og hav komitéen har hatt 4 kveldsmøter for å planlegge seilaser og medlemsmøter.  

Det ble arrangert fire kveldsmøter i 2016, tre på vinteren og ett på senhøsten. Innholdet på 
temaene har vært tur og hav, båt og regatta seiling. Deltakelsen har gjennomgående vært meget 
god. Informasjon om disse møtene ble annonsert på hjemmesidene til BS. Noen av møtene har vi 
også fått annonsert i forkant på Seilmagasinets web-sider. Kontakten med Seilmagasinet gir positiv 
reklame om BS. Møtene har vært åpen for alle, også ikke-medlemmer.   

 Bohusracet, Jan Muren og Sven Are Løtveit, 20.1. 

 Klassikerne på Brygge 4 (Blommenholm), Christian Gude og Odd Syse, 16.3. 
 Regelmøte, Bjørn Andersen holdt regelmøte 13.4. 
 Seiling i Al Capone, Christian von Trepka, 23.11. 

 

Den tradisjonelle grillfesten etter siste serieseilas før sommerferien (Gunderseilas) ble ikke planlagt 
arrangert i år heller pga. liten deltagelse i tidligere år.  Premieutdelingen ble imidlertid gjennomført 
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med bra deltagelse.  Vår nye sponsor SeaSea stilte opp med fine premier (gavekort) til begge 
Gunderseilasene.   

Etter siste seilas for sesongen var det rekefest i klubbhuset med premieutdeling.  Premier ble delt ut 
for Doublehandseilasen, Serieseilasen og siste Gunderseilas med loddtrekning.  Klubbmestere for 
seriens to Lys-klasser fikk sine velfortjente vandrepokaler.   

I år ble Evelyns pokal tildelt Endre Marken og Ingrid Danielsen for ivrig deltagelse gjennom mange 
år, sporty holdninger og stigende resultater i serieseilasen.  Det bør også nevnes at de fikk 2. plass i 
sin klasse i Hollenderseilasen med sin X-332, «Drøm». 

 

Startbåten Trim 

Tur og hav komitèen tok som vanlig vårpussen, men motoren, som ble montert i fjor, lot seg ikke 
starte.  Til tross for mange henvendelser viste Oksenøya Marina ingen evne til å følge opp sine 
garantiforpliktelser på levert moter.  Motoren startet en gang i september, ellers har Trim vært 
ubrukelig i sesongen 2016.   

Tur og Hav planlegger 2017 med samme aktivitetsnivå som tidligere år.  

 

Bærum 29.12.2016 

For Tur & Hav 

Arne Sørlie 

 

 

  



17 
 

Jollegruppene 

Optimist 
Ansvarlig klassekaptein: Bjørn S. Havsgård (til juni), Rune Tønnessen (fra juni) 

Det har vært høy aktivitet i Optimistgruppen i 2016, men det totale antall seilere har gått ned i 
forhold til tidligere år. Noe av dette skyldes et pågående generasjonnsskifte, men vi må og jobbe 
hardt med rekrutteringen fremover, og ikke minst å beholde nybegynnerne inn i VK gruppen.  Det 
positive er at vi i 2017 får en stor gjeng yngre NC seilere og veldig mange av disse er godt 
motiverte. Dessuten har vi et godt miljø og mye blide fjes på brygga både blant seilerne og blant 
foreldrene. 

Sesongen startet i påsken der tre seilere dro til Gardasjøen og en til Holland. Vi hadde en svært stor 
kontingent seilere til Pinseleiren og vi har hatt generellt god deltagelse fra BS i samtlige OAS 
regattaer og NC’er. Gjennom hele sesongen har Regatta og NC gruppen trent som en gruppe og det 
har fungert veldig bra. 

To seilere har deltatt i Junior Nordisk i Danmark. 

Gjennom høstsesongen ble det arrangert torsdagsseilaser samt klubbmesterskap. 

Fra høsten av ble det etablert et nytt satsingsinitiativ. Trenerne for Regatta/NC gruppen har blitt 
utfordret til å etablere et sportslig program som skal heve gruppen opp til et nasjonalt topp nivå. 
Foreldrene går sammen om det praktiske. Tre treningssamlinger har blitt avholdt i løpet av høsten, 
der den siste var i samarbeid med andre OAS foreninger. Sesongen for de eldste vil starte allerede i 
Mars 2017, hvoretter det går slag i slag med forberedelser før NC-start, samt opplegg jevnt utover 
hele 2017 sesongen inklusive racing camp i sommerferien. 

Nybegynnere:  27  (25) 

Videregående:  6  (16) 

Regatta:  15  (11) 

NC:   5 (7) 

Tallene i parentes er fra 2015. 

 

Avslutningsvis vil jeg takke alle gruppelederne, kiosk- og sikkerhetsvakter og alle andre som bidrar 
der de føler de kan bidra.  

Rune Tønnessen 

 

Nybegynnere  

Sarbuvollen 

Gruppeleder Sarbuvollen: Kjersti Nystad Skeie 

Fra nybegynner gruppene på Sarbuvollen kan vi melde følgende oppsummering av sesongen:  

Det var generelt sett ivrige og lærevillilge seilere med dedikerte foreldre som var tilstede. Det var 
stor forskjell i størrelse på mandags og onsdagsgruppen. Trenerne er utrolig viktig element i 
nybegynnergruppen for å skape trygghet for seilerne og spesiellt nevnes og få dem til å overkomme 
de første noen ganger skumle gangene på vannet. Viktigheten av foreldrenes tilstedeværelse og 
bistand var tydeliggjort på forhånd og er essensielt for en vellykket gruppe. Kullseilingskurset med 
Kai la et godt grunnlag. En omstokking av trenerkabalen midt i sesongen bidro til at det tok tid å få 
på plass nye trenere. Dette var litt uheldig da de yngste trenger trygghet og kontinuitet.  
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Det var to svært hyggelige foreldregrupper som ventet på brygga. Alle var ivrig til å bistå og det var 
alltid mulg å få hjelp av andre foreldre for å ta båter inn og ut. 

 

Takker for en fin seilesesong.  

 

Bruksveien 

Gruppeleder Bruksveien: Ingen, men rapport fra Ellen Høegh (2017 VK gruppeleder Bruksveien) 

2016 sesongen for nybegynnerne i Bruksveien var en veldig fin sesong med en gruppe som ble en 
fin gjeng som ble godt kjent med hverandre. De var 6 jenter og 2 gutter.  

Stemningen på brygga har vært veldig fin med en gjeng som har ledd og lekt masse i båtene. Alle 
seilerne hadde en fin utvikling og ble trygge i båten i løpet av sesongen. Trenerne var flinke til å 
finne på oppgaver og trene på kullseiling de gangen det var lite vind. 

Båtene fungerte bra og utstyret var stort sett i orden, noen av flyteelementen bør skiftet ut. 
Foreldrene var flinke til å være med ut å se på og hjelpe til.     

Håper å få til en gruppe for viderekommende i Bruksveien med den samme gjengen i 2017.  

 

Videregående  

Gruppeleder: Tore Skjulstad Bryhni 

Gruppen for viderekommende var liten i år. Kun 5 påmeldte ved starten av sesongen, en seiler til 
kom med etter hvert. En seiler deltok ikke i høstsemesteret på grunn av sykdom. Det var avsatt en 
trener til gruppen, men med så få seilere blir det likevel god treneroppfølging til hver 
seiler.  Trener har lagt opp en fin balanse mellom trening og lek og har lykkes med å skape god 
stemning i gruppen. Treningene har hatt mye fokus på å få seilerne trygge i båten og drille dem i 
basisferdigheter. Seilerne har fått god fremgang i løpet av året. 

Seilerne har i løpet av året blitt gode nok på båthåndtering til å delta i regattaer.. De fleste har 
deltatt i torsdagseilasene og klubbmesterskapet på høsten, noen har også deltatt i C-klasse på OAS-
regattaer og B-klasse på Bærum Høstcup. 

I tillegg til ordinære treningsøkter har gruppen hatt litt hardvindseiling, nattseilas med hodelykt, 
sommeravslutningstur til Borøya på egen kjøl og noen badeturer til Storøya når vinden uteble. I 
høstsemesteret deltok gruppen noen ganger i treningene til Regatta/NC. Alle treningsøkter har vært 
på tirsdager og torsdager med oppmøte på Sarbuvollen. 

Planlegging og administrasjon av gruppen har vært enkel siden gruppen er forholdsvis liten, men 
oppstarten var litt kaotisk siden det ikke var innsatt en gruppeleder ved sesongstart. Det er også 
mulig at gruppen hadde vært større hvis fjorårets nybegynnerseilere hadde fått informasjon tilsendt 
før sesongen startet.  

 

Regatta gruppen 

Gruppeleder: Jan Thomas Skeie 

Rapport av Rune Tønnessen, klassekaptein 

Gruppen har i år bestått av 15 seilere med høy konsentrasjon rundt årskull 2004 + -. I treningene 
så har gruppen seilt sammen med NC gruppen som ett felt og det har jevnt over vært 20 seilere i 
dette feltet på treningene noe som er veldig bra. Tre av seilerne startet sesongen i påsken på 
Gardasjøen og gruppen fulgte opp med B-seiling i vårens OAS seilaser og enkelte NC regattaer. To 
seilere deltok i Coming Stars i Bergen under NM. Mange av seilerne prøvde seg i A-feltet i sesongens 
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siste NC i Sandefjord, og det i mye vind. Det har vært høy aktivitet langt utover høsten med tre 
treningssamlinger i tillegg til regulære treninger. Trenerne legger opp til et løp som skal heve 
gruppen frem til NC sesongen. Vi ser frem til resultatene av målrettet trening. 

Det har vært god stemning i gjengen og mange engasjerte foreldre. I skrivende stund så gleder vi 
oss til sosial vinterskisamlig i slutten av Januar. 

 

NC gruppen 

Gruppeleder: Vetle Sverdrup 

For NC gruppen med 5 deltakere; 

Bra deltakelse i vårens NC’er i Asker, Ålesund og Stavanger som dessverre alle var preget av lite 
vind. Ingen Bærum seilere høyt oppe på resultatene men Joakim Bergsbakk kvalifiserte seg til 
Nordisk og deltok der. Vilde Skirstad Pollen trente i år i KNS men representerte Bærum i Nordisk 
med en fin åttende plass. Fabian Svendsen eneste NM deltaker i Bergen med flere gode regattaer 
og endel deltakere i coming starts (Vilde Tønnesen, Marie Stenhagen, Julie Sverdrup og Jacob 
Wærsten). 

Sesongen ble avsluttet med siste NC i Sandefjord med endelig bra med vind og Bærum hadde 4-5 
seilere med. NC gruppen blir nok større for kommende sesong da flere lovende 2014 modeller er 
ivrig og planlegger å delta. Med Jon Aksel Mortensen som hvd trener og mange ivrige burde 
forholdene ligge til rette for at flere kan nå opp i NC konkurransen til våren. 
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RS Feva 

Om klassen 
Feva-klassen har også i 2016 vært inndelt i 3 grupper: nybegynner (NB), viderekommende (VK) og 
regatta (RG). Totalt har 30 seilere vært påmeldt, og de fleste har vært med hele sesongen. Dette er 
nøyaktig samme størrelse som i 2015. Rekruttering til nybegynnergruppen gikk litt lettere i år enn i 
fjor, og en fin gruppe med litt spredning i alder har vært med på nybegynnerne.  

Organisering 

Klassekaptein: Erik Poppe 
Gruppeleder NB: Petter Albrektsen 
Gruppeleder VK: Arne Valen 
Andre ressurspersoner: Jan Helge Salvesen, Jean-Luc Boulland, Vidar Jåvold 
Representant i nasjonal klasseklubb: Jean-Luc Boulland 

Nybegynner 

Ved oppstart av NB-gruppen var det 5 påmeldte seilere, og med noe vekst underveis endte vi med 8 
seilere. Det har vært stor spredning i alder, fra 9 til 14 år. 

Hedevig Nilsson var hovedtrener for gruppen hele sesongen.  

Viderekommende 

Viderekommendegruppen har hatt en stabil gruppe med noen seilere som har seilt noen år men ikke 
ønsker å gå videre til regatta, og noen seilere som kom fra nybegynnergruppen 2015. Totalt 11 
seilere har møtt på treningen. Noen få av seilerne har møtt på torsdagsregattaene etter sommeren. 

Trygve Poppe Oldervoll var hovedtrener på våren, med Synne Mønsdal som hjelpetrener. Synne tok 
over som hovedtrener på høsten, men Sverre Poppe Oldervoll som hjelpetrener.  

Regattagruppen 

Totalt 11 seilere har aktive i regattagruppen i år. De ivrigste har vært med på alt av treninger samt 
regattaer som Havfonn cup og klassemesterskap. En av båtene var med på VM i Santander. 

Tallak Utne har vært hovedtrener for regattagruppen. 

Trening og dager 

Alle gruppene hadde sin dedikerte dag. Når torsdagsregattaene kom i gang var det også en del VK-
seilere på denne treningen. VK-gruppen som trener på onsdager får fortsatt litt lite kontakt med 
resten av miljøet, men det har vært brett og optimist NB og det hjelper på følelsen av "liv på 
bryggen". 
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Fra premieutdeling på for klassemesterskapet i Asker. Nr 1: Alexander Boulland og Arthur Llewellyn (Bærum), 
nr 2: Moss, nr 3: Jo Ingve Jåvold og Andreas Salvesen (Bærum). Foto Erik Poppe. 

Regatta og samlinger 

Ingen av Bærumsseilerne var med på alle regattaene i Havfonn cup.  

En båt var med på VM i Santander, Spania. Med mye større felt enn det norske feva-seilere er vant 
til er det vanskelig å hevde seg, men det viktigste var nok opplevelsen av et stort felt med mange 
seilere. 

Alexander Boulland og Arthur Llewellyn ble kretsmestere etter seilasene i Askeroptimisten. De vant 
også klassemesterskapet samme sted noen uker senere. Totalt hadde Bærum Seilforening 3 båter 
blant de 4 beste både i Kretsmesterskapet og i klassemesterskapet. 

Feva-seilere fra klubben har vært med på samlinger i regi av NSF, pluss pinsesamling i Tønsberg.  

 
Tallak, Alexander, Arthur og Erling under NC i Moss. Foto Erik Poppe 

Klubbmesterskap og torsdagsregatta 

To av torsdagsregattaene var klubbmesterskap. Erling Poppe Oldervoll og Sander Kjendbakke ble 
klubbmestere. Det var flere torsdager uten seilaser pga lite vind, så det ble en kort serie og dermed 
mange av de samme navnene som på klubbmesterskapet. Erling og Sander vant også 
torsdagsregattaene sammenlagt. 

Resultatliste klubbmesterskap: 

Plass  

2016-09-
08 R1 

2016-09-
08 R2 

2016-09-
08 R3 

2016-09-
22 R1 

2016-09-
22 R2 

2016-09-
22 R3 Total Netto 

1 Erling og Sander 1 2 2 1 1 2 9 7 
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2 Arthur og 
Alexander 

2 1 1 2 3 3 12 9 

3 Jo Ingve og 
Andreas 

DNC DNC DNC 3 2 1 24 18 

4 Filippa og August 3 4 3 DNC DNC DNC 28 22 

5 Jo Ingve og 
Sondre 

4 3 4 DNC DNC DNC 29 23 

 

Materiell 

Klubben har hatt 8 båter og 1 privat båt har vært brukt av seilere på RG-gruppen. 3 av båtene var 
nye i 2013. De eldste båtene er godt slitt og det er krevende å holde dem i stand med brukbare seil 
og alle deler intakt. Vi har hatt nye seil forbeholdt regatta. Slitasjen på seil er stor, og krever litt 
styring av seilerne. For å tilby gode båter til de ivrigste seilerne har seilerne på regattagruppen fått 
ansvar for "sin" båt, og de 3 nyeste båtene ble ikke brukt på NB-trening og bare delvis på 
sommerleir.  

Slitasjen merkes godt på de eldste båtene, og det krever en del foreldreinnsats å holde dem i stand. 
To av de eldre båtene har en del feil som krever reparasjon av selve skroget. Dette er litt krevende 
siden plasten i båtene ikke er like enkel å reparere som glassfiber, og dette må ordnes før vi kan ta 
båtene i bruk igjen til våren. For sommerleir og deltagelse lokale regattaer ser det ut til at 8-10 
båter er riktig antall, og vi skulle klart ønske at vi kunne få bytte ut 2-3 av de eldste båtene. 

 
Tett fight mellom Erling Poppe Oldervoll og Sander Kjendbakke i 511, og Jo Ingve Jåvold og Andreas Salvesen 
i 4139 under klassemesterskapet i Asker. Foto Erik Poppe. 
 
Bærum, 2017-02-01 
Erik Poppe /s/ 
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Brett  
Klassekaptein: Bjørn Brudevoll 

Rekordstor brettinteresse 

Brettgruppen seiler fortsatt i medvind, og vi hadde gjennom sesongen 31 aktive barn og ungdom 
som deltok på trening to ganger i uken. Videre etablerte vi i høst en voksengruppe, hvor det har 
deltatt mellom fem og ti seilere på organisert trening en dag i uken.  

For å bygge et bærekraftig miljø, er det viktig å sikre en hensiktsmessig alderssammensetning blant 
seilerne. Ved å bevisst rekruttere mange unge seilere, har vi oppnådd et sterkt 
foreldreengasjement, noe som innebærer at vi er flere om å dra lasset.  

 

Tilrettelegging, utstyr og tilbud 

Iherdig innsats gjennom de siste årene for å legge forholdene bedre til rette for brettseiling på 
Sarbuvollen har gitt resultater i form av økt seilglede og styrket rekruttering. Våre nye fasiliteter for 
oppbevaring av brett og utstyr gjør det lettere for ungdommen å komme seg på vannet, ved siden 
av å redusere omfanget av tyveri og hærverk, som tidligere har vært et omfattende problem.  

Egnet og velfungerende utstyr er en forutsetning for å tiltrekke seg og beholde unge seilere, og vi 
har gjennom sesongen nedlagt betydelig innstas i å oppgradere og reparere gamle brett og rigger. 
Det har ikke vært investert i nytt seilmateriell i sesongen. SUP-brettene er populære både når 
vinden uteblir og når ”opphalerkreftene” tar slutt. Disse benyttes også aktivt under sommerleirene, 
hvor interessen for brett er tiltagende. Vi har investert i flere padleårer, noe som gjør at seilbrettene 
også benyttes som SUP-brett i lite vind. 

I løpet av sesongen har vi samlet gamle rørdeler fra anlegget i Bruksveien, som har blitt til et nytt 
brettstativ på Sarbuvollen. På denne måten har lagt forholdene bedre til rette for oppbevaring av 
private seilbrett, noe som er en forutsetning for videre vekst i gruppen. 

 

Ambisjonsnivå 

Målsettingen vår er å skape et inkluderende lavterskeltilbud, der ambisjonen er å legge forholdene 
optimalt til rette for at flest mulig skal oppleve seilglede og fellesskap. Så lenge du er 
svømmedyktig, er brettseiling en flott idrettsaktivitet du kan starte med uavhengig av 
erfaringsbakgrunn, forkunnskaper og alder. Brettgruppen er i så måte et godt alternativ både 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, uberoende av alder. 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. Vi har også flere voksne nybegynnere, 
som viser stor seilglede under den organiserte treningen. 

 

Strukturert opplæring og progresjon 

For å motivere unge seilere for videre innsats, samt strukturere treningene bedre, innfører vi Norsk 
Brettseilerklubbs utviklingsstige, hvor seilerne gjennom programmet kvalifiserer seg for hhv. bronse-
, sølv- og gullfinne.  

Det er viktig at seilerne føler at de får rett oppfølging, og at de opplever progresjon. For å sikre at 
innholdet i treningen er tilrettelagt for nivået den enkelte befinner seg på, vil vi fortsette å dele 
gruppen mellom trenere som fokuserer på ulikt innhold. De mest erfarne brettseilerne ønsker mer 
vind og krevende forhold, og vi vurderer å flytte deler av treningen deres, og kanskje en del av 
utstyret til foreningens anlegg på Ytre Vassholmen. Her vil vi fokusere mer på regattaseiling, og vi 
håper at flere vil delta både på brettsamlinger og regattaer utenfor foreningen. 
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Gode trenere 

Gjennom sesongen har vi hatt tilgang til gode og dedikerte trenere, noe som betyr mye for både 
trivsel og progresjon, samt rekrutteringen. Det har vært litt utfordrende å sikre kontinuitet på 
trenersiden, men vi er svært takknemlige for innsatsen blant de som har vært med: Vegard 
Berentsen, Ingrid Nordstrand, Jonas Thurmann, Iver Jåvold, Trygve Poppe Oldervold, Håkon Masst 
og Victoria Bjelke. 
 

Samarbeid med andre foreninger og Norsk Brettseiler Klubb (NBK) 

Foreningen er ikke alene om å oppleve økt interesse for brettsporten. Norsk Brettseiler Klubb (NBK) 
samler lederne av brettmiljøene i de ulike foreningene, og sportens positive utvikling er i stor grad 
et resultat av målrettet felles satsing, der erfaringsutveksling og samarbeid er hovedingrediensene. 
Vi deltar aktivt i NBK, og vi har etablert et tett og godt samarbeid med både KNS og Asker 
Seilforening. Dette gjør oss i stand til å gi seilere med regatta-ambisjoner et bedre tilbud, samtidig 
som vi legger forholdene bedre til rette for økt deltakelse på sosiale aktiviteter som brettsamlinger. 

 

Generøs gave fra Gjensidigesstiftelsen 

Vi har de siste årene søkt Gjensidigestiftelsen om bidrag, noe som gjorde at vi i 2015 fikk seks 
seilbrett. Stiftelsen har stor tro på satsingen vår, som bidrar til seilglede for flest mulig. Rett før jul 
fikk vi en veldig hyggelig julegave fra stiftelsen, som på bakgrunn av vår søknad om midler tildelte 
foreningen i overkant av NOK 530 000,-  

Midlene skal benyttes til å anskaffe to skaphengere (lukkede tilhengere) med 10 seilbrett og rigger i 
hver henger, noe som vil bidra til økt rekruttering til seilsporten, samtidig som flere kan delta uten å 
måtte kjøpe eget utstyr. De mobile enhetene vil til daglig benyttes under organisert trening ved de 
tre anleggene til Bærum Seilforening. Vi har et tett og godt samarbeid med de tilstøtende 
seilforeningene som driver med brettaktivitet: Asker Seilforening, Nesøya Seilforening, 
Lysakerfjorden Brettseilerklubb, Nesodden Seilforening og Drøbaksund Seilforening, samt Norsk 
Brettseilerklubb og en annen ildsjel i brettmiljøet: Miriam Rasmussen, som alle ønsker initiativet 
velkommen. Ved at skaphengerne med utstyret lånes ut og fraktes til ulike 
rekrutteringsarrangementer i regi av disse lokale seilforeningene, samt til sommerleir, samlinger og 
felles aktiviteter, vil materiellet komme alle lokalmiljøene i Asker, Bærum og Frogn til gode. På 
denne måten sikres optimal utnyttelse av materiellet, samtidig som vi vil nå ut til en vesentlig større 
populasjon. 

Seilforeningene vil gjennomføre gratis rekrutteringssamlinger, der materiellet vil gi nye potensielle 
seilere en mulighet for å bli kjent med sporten, samtidig som de vil få en introduksjon med fokus på 
sjøsikkerhet, fellesskap og seilglede. En viktig hensikt med tiltaket er at unge og voksne som ikke 
naturlig ville orientert seg mot slik aktivitet får en lav terskel for å bli med på organisert trening etter 
de første ”smaksprøvene”. 

Seilforeningen vil nyttiggjøre tilgjengelig kompetanse i form av dagens trenere og frivillige foreldre, 
samt eksisterende infrastruktur, med garderober, teorirom, følgebåter osv. Ved å fordele seilingen 
på flere dager i uken, vil vi med det nye materiellet kunne gi et styrket tilbud til flere, og faktisk 
kunne mer enn doble den eksisterende brettaktiviteten i seilforeningen.  

 

Videre vekst 

Vi ønsker å styrke miljøet ytterligere, og både nybegynnere og erfarne seilere er velkomne ”om 
bord”. Hos oss kan du oppleve fellesskap og seilglede, uberoende av alder og erfaringsbakgrunn, 
enten du har brett fra før, eller ønsker å bli kjent med sporten før du eventuelt kjøper eget utstyr.  

 

Ta kontakt med klassekaptein Bjørn Brudevoll om du vil vite mer, på mobil: 468 00 000 eller mail: 
brudevoll@head4more.com. 

mailto:brudevoll@head4more.com
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Årsberetning 29'er-gruppen Bærum Seilforening 2016 

Om klassen 

Det har totalt vært 4 aktive 29'ere fra Bærum Seilforening i 2016. De fleste trener sammen med 
KNS på Ulabrand, mens en av seilerne har en makker fra Asker og trener der. På slutten av 
sesongen kom det ett feva-lag som var med på en samling, men de var for sent til å være med på 
de ordinære treningene. En mix-båt fra Bærum / Bundefjorden er ventet til neste år. 

Organisering 

Gruppen som trener fra Ulabrand blir organisert av klassekaptein i KNS, som i 2016 har vært Marie 
Klippenberg. Trenere blir engasjert gjennom KNS. Siden EM i 2016 var i Tønsberg ble det mye 
treninger og helgesamlinger i NSF-regi på våren, og båtene har vært mye «på reise» til Tønsberg 
eller Moss hvor fellessamlingene har vært. Hovedtrener for KNS-båtene har vært Astri Klippenberg, 
mens Lars Møinich har vært ansatt som trener for fellessatsingne.  

 

 

Fra EM i Tønsberg. William Svensrud og Sverre Poppe Oldervoll. (Foto: Erik Poppe) 

 

Regatta og samlinger 

De tre aktive båtene var med på satsingen frem til EM i Tønsberg. Sofie Thurmann og Trygve Poppe 
Oldervoll kvalifiserte seg til sølvfinale, en båt (Sverre Poppe Oldervoll og William Svensrud) havnet 
midt på treet i bronsefinalen og Iver Jåvold og makker fra Asker litt lengre bak i bronsefinalen.  

Den ene båten har vært med på alle NC'ene og det meste av nasjonale samlinger. Det nasjonale 
nivået i år har vært høyt, med en del nye seilere fra som har gode resultater fra optimist å vise til, 
og det motiverer til å strekke seg litt ekstra. 

 
Bærum, 2017-01-23 
Erik Poppe /s/ 
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Laser  

Laser Standard og Radial – voksne 

Klassekaptein: Susan Berentsen 

Treningen er organisert med et tilbud om mandagstrening i sesongen og er et tilbud til erfarne 
seilere uten at trener/sikringsbåt følger gruppen. Det har vært fra to til seks seilere på treningene i 
laser radial, laser standard, e-jolle og OK - tilbudet har plass til flere!  

Tre masterseilere deltok i master NM Drammen seilforening arrangerte på Rødtangen første helg i 
juli.  

 

Laser Radial og Laser 4.7 – Ungdom 

Klassekaptein: Tarjei Mo Batalden 

Lasergruppa har hatt Esben Slatto som trener i 2016. Det har i hovedsak vært en liten gruppe på 
opp til tre-fire seilere, og treningene har blitt koordinert og planlagt i samarbeid mellom trener og 
seilere. Treningene har foregått på Sarbuvollen stort sett hver tirsdag og torsdag. På regattaer har 
to NTG-seilere opprinnelig fra Bærum, også vært med Bærums trener. Marthe Enger Eide har vært 
med som trener på noen regattaer. Bærum seilforening har vært representert i alle NCer og NM i 
2016. 

Seilforeningen har to klubbåter. Den ene båten er komplett med utstyr og et bunntrekk. Den andre 
båten ble skadet vinteren 2015/2016, og er ikke reparert ennå. Vi har ror og kjøl, samt rigg til 
begge båter. Båt 2 mangler seil, og det er også behov for litt generelt med tauverk og trekk på 
begge båter. 

Gruppen opplever at seilere som er på vei ut av Optimistjollen, og som går til Laser, velger å heller 
trene i KNS eller andre klubber. Det er dermed forventet lite vekst i lasergruppa. 

 

Tarjei Mo Batalden 
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Snipe 
  
2016 ble et begivenhetsrikt år for snipeseilere i Bærum, på godt og vondt. 
Det var som vanlig et aktivt år, med god aktivitet på hjemmebane med onsdagsseilaser, to NM og 
diverse helgeregattaer samt kurs. Snipeseilerne i Bærum SF teller mange og en betydelig andel 
reiser rundt og representerer foreningen både innenlands og ikke minst utenlands. Og også i 2016 
markerte vi oss på resultatlistene.  

I november gikk Birger Jansen bort. Hans bortgang er et stort tap for klassen og foreningen. Birger 
hadde en voldsom betydning for snipeseiling og seilsport både i foreningen og nasjonalt gjennom 
mange tiår. Bigga var en voldsom drivkraft. Han hjalp, hjalp frem, inkluderte, engasjerte, inspirerte. 
Han var foreningens og Norges Mr Snipe. Snipemiljøet har sterkt uttrykt takknemlighet for alt han 
har vært og gjort gjennom alle disse år, og det er nå et stort engasjement i klassen, både i 
foreningen og nasjonalt, for å forvalte arven og sørge for at klassen lever videre like sterk. Vi viser 
til minneord publisert på snipe.no. 
 
Som nevnt mange fine resultater fra Bærumsseilere: 
 
Internasjonalt 

 Maj Snipen, Gøteborg - 1. plass Birger Jansen og Janett Krefting. 
 Harboe Cup, Danmark, pinsen - 3.plass til Maj Kristin Hansen Borgen.  
 Womens Championship (uoffisielt dame-VM), Italia, august - Sølv til Anette Melsom Myhre 

og Janett Carine Krefting. 

 Kroatisk Mesterskap, august - Gull til Steffen Skjønberg og Maria Öhrn - og de forsvarte med 
det pokalen fra 2015.  

 Belgisk mesterskap, august - Gull til Maj Kristin Hansen Borgen (og Belgiske Emmanuel 
Hens)  

 EM, Spania, september - Tre norske båter, hvorav to fra Bærum, deltok i tidenes største 
snipe-EM med 109 deltagende båter. Steffen Skjønberg og Maria Öhrn imponerte med en 
sterk 24.plass. Birger Jansen og Janett Krefting trosset på imponerende vis Birgers dårlige 
helse. Les Steffens underholdende rapport på snipe.no 

 

Nasjonalt 

 Musto Cup, Bærum, juni – Birger Bigga Jansen og Lise Gehrken på andreplass, bak Jostein 
og Asbjørn med samme poengsum. 3. plass gikk til Spike og Dries fra Belgia. 

 NM, Bergen, juni/juli - Sølv til Birger Jansen og Lise Gehrken, bronse Ulrik Sandvig. 
 Dame NM i seiling, igjen i Snipe, Bærum, august - Seier til Anette Melsom Myhre og Janett 

Krefting. De vant med 2 poeng på Siri B. Kamfjord og Anna-Sofia Gregersson. Cecilia 
Vasholmen og Jeanette Jansen tok en klar tredjeplass.  

 Master NM, Bærum, august - Birger Jansen og Lise Gehrken var kun 1 poeng bak og tok 
sølv.  

 H.M Kongens serieseilaser, KNS, August, 1. Johan Goggen Mejlander og Hilde Høvik; 2. plass 
Reidar Berthelsen, 3. plass Birger Jansen.  

 Vikingsnipen, Bærum, september - 1.plass Steffen Skjønberg og Maria Öhrn, 2.plassen gikk 
til Mads Ulrik Truelsen og Karsten Eskelund og 3. plass til Anette Melsom Myhre og Janett 
Krefting. 

 Onsdagsserien - Anette Melsom Myhre og Janett Carine Krefting til topps, etter 27 seilaser. 
2.plass gikk til Kristoffer Spone og Fabian/Karmen, 3.plass gikk til Birger Jansen og 
Lise/Cissi/Filippa.  

 

http://snipe.no/
http://snipe.no/
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Vi oppfordrer alle med interesse for snipeklassen i Bærum til å følge gruppen Snipeseiling på 
facebook, samt besøke snipe.no i ny og ne. Begge sidene favner om klassen på et nasjonalt nivå, 
men mye aktivitet på sidene er knyttet til Bærum SF da Bærum SF er tyngdepunktet for snipeseiling 
i Norge. 

 

En meget stor takk til våre arrangører, andre som legger til rette for oss, og alle som gjør en ekstra 
innsats for klassen! 

 

 

http://snipe.no/

