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1 – Tillitsverv og drift 
 

Styret 
Leder Christian Galtung Gundersen 

1. nestledere Erik Nodeland 

2. nestleder Tallak Utne 

Medlem: Regatta Espen Kuhle 

Medlem: Sport/rekruttering Tarjei Mo Batalden 

Medlem: Sponsor Lars Wilhemsen 

Medlem: Drift eiendom Kristine Briså Pollen 

Medlem: Materiell og brygger Erik Halstensen 

Medlem: Prosjekt eiendom Knut Fredrik Ramstad 

Ungdomsrepresentant Hedevig Blakstad Nilsson 

Varamedlem Erik Lia 

Varamedlem Ulrik Sandvik 

 

Rådet 
Reidar Berthelsen 

Erik Poppe 

Espen Sandsdalen 

Bjørn Havsgaard 

Paul Skrede 

Vidar Utne 

Trond Aasland 

Liv Sindig Larsen 

Gro Elvestad Moe 

 

Kontrollkomite 
Medlem Inge Magnar Olerud 

Medlem Bjørn Havsgaard 

Varamedlem Paul Skrede 
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Valgkomite 
Leder Erik Poppe 

Medlem Bjørn Brudevoll 

Medlem Ole Petter Pollen 

Varamedlem Birgitta Blakstad Nilsson 

Revisorer 

Medlem Anne Grethe Sætrang 

Medlem Morten Mero 

 

Sekretariat og ressurspersoner utenom styret 
Sekretær Marianne Solbakken 

Regnskap Jan Erik Levorsen 

Medlemsregister Gro Elvestad Moe 

Trenerkoordinator Sander Raggan 

Ytre Vassholmen Jan Erik Stensrud 

 

Klassekapteiner 

Optimistjolle Niels Leikvang 

Brett Helge Runer 

Laser voksne Espen Raggan 

RS Feva Daniel Nilsen Wright 

29’er Ole Petter Pollen 

Snipe Johan Mejlænder / Gustavo Ribbe 

Sonar Vidar Simensen 

Tur og hav Bjørn Hansen 
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2 Styrets beretning 
 

Styret har avholdt tolv styremøter i løpet av 2019, og behandlet mange saker. I tillegg har en eller 

flere av styrets medlemmer deltatt i møter med klassekapteiner, trenere, enkeltmedlemmer, 

sponsorer, kommunale- og private aktører. 

På jollesiden har det vært mindre regattaaktivitet i 2019, siden vi ikke har arrangert en større Norges 

Cup for joller. Vi har derimot arrangert NM i Knarr, Master NM i Snipe og Dame NM i Snipe. 

 

Dessverre har vi heller ikke i år lykkes med å ha optimistkurs i Bruksveien. Aktiviteten totalt har 

imidlertid vært høy og foreningens seilere har deltatt i og vært uttatt til flere internasjonale 

mesterskap. Det har vært lagt ned en betydelig innsats i rekrutteringsarbeidet. Det er mitt håp at vi i 

2020 kan få optimistaktivitet i Bruksveien. Kursdeltagelsen samlet sett var økende i år sammenlignet 

med de to foregående årene. Sommerleiren har også ført til flere påmeldinger på ordinære kurs.  

Våre to største aktiviteter på inntektssiden er Skagen Race og sommerleiren. Det har vært lagt ned et 

betydelig arbeid på å pusse opp Ytre Vassholmen. Vi har blant annet investert i boring etter 

ferskvann, og har skiftet ut våre gamle flytebrygger med nye betongbrygger. 

Foreningens inntekter på utleie av eiendommene har vært stigende i 2019, og vi håper at leie 

inntektene vil stige gjennom 2020 bl.a. som en følge av at vi har pusset opp huset innvendig på 

Sarbuvollen. Kostnadene for vedlikehold på utenbordsmotorene er redusert som resultat av at vi 

våren 2018 investerte i nye Honda-motorer. 

 

Foreningens eiendommer og bryggeanlegg har blitt løpende vedlikeholdt gjennom året. I tillegg til 

innvendig oppgradering av klubbhuset på Sarbuvollen har vi skiftet takpapp på klubbhuset i 

Bruksveien. På vegne av bryggefondet i Bruksveien har vi stått ansvarlig for oppgradering av deler av 

bryggeanlegget i Bruksveien.  

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. Gjennom året har styret i større grad opprettet 

komiteer til å ta seg av diskusjonssaker, framfor å diskutere det i plenum. 

 

Det har vært betydelig initiativ blant enkeltmedlemmer og styret. Enkeltheter i driften vil bli 

nærmere beskrevet i årsmeldingen. Styret vil igjen nevne de frivillige klassekapteiner, arrangører og 

andre som legger ned en betydelig innsats i å drive foreningen gjennom sesongen. I tillegg vil jeg 

rette en spesiell takk til våre ansvarlige for sommerleir, samt medlemmene i Skagen Race komiteen, 
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hvor flere av medlemmene har vært med i over 15 år. Foreningen er helt avhengig av disse 

ressurspersonene.  

Bærum Seilforening hadde ved årsskiftet totalt 597 medlemmer; 389 menn og 208 kvinner.  

 

2.1 Sport 
Skrevet av Tarjei Mo Batalden, sportslig leder 

 

2019 har vært et godt år for all aktivitet i Bærum Seilforening. Både optimist, Feva og brett har hatt 

økt deltagelse fra tidligere. Vi har arrangert kurs for voksne i Sonar og IF. Sommerleiren satte 

deltagerrekord, og for første gang arrangerte vi to overnattingsleirer på Ytre Vassholmen i et nytt 

format. 

Den økte aktiviteten er takket være et godt rekrutterings- og markedsføringsarbeid. Vi har stått på 

stand, delt ut flyers, hengt opp plakater og hatt markedsføring i avis, på kino, på nett og sosiale 

medier. Dette er arbeid som er viktig å fortsette for å ha rekruttering til klubben, og som vi må gjøre 

mer av framover. Vi takker alle som har stilt opp og bidratt for å kunne gjennomføre slik rekruttering. 

På brygga har vi for første gang kunne tilby treningsopplegg for 29'ere. I høst hadde vi to båter fast 

på trening, og for neste sesong er planen å fortsette dette tilbudet, med mål om å bygge et større 

miljø. Videre har voksenkurs i Sonar/IF vært populært, samt kveldskurs i brett og jolle.  

Foreningen har hatt flere deltagere i internasjonale mesterskap, og mange har deltatt på samlinger i 

utlandet. I tillegg har seilere hevdet seg svært godt på nasjonalt nivå. Mangeårig NC-trener Jon Aksel 

Mortensen ga stafettpinnen videre etter sommeren, og vi er takknemlige for arbeidet han har gjort. 

Se resultater fra sesongen under regatta-avsnittet i årsmeldingen. 

I 2019 arrangerte vi også opplegg for tre bedrifter og en TV-innspilling. Dette har ført til mer aktivitet 

for trenerne, utstyr og gitt inntekter. Målet for 2020 er å fortsette å kunne tilby slike opplegg. 

Medlemmer og grupper oppfordres til å markedsføre tilbudet for bedrifter og organisasjoner. 
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Sander Raggan har vært trenerkoordinator hele året. Det har vært noen utfordringer med å finne 

trenere til alle kurs, men dette har stort sett løst seg. Sander har rekruttert flere til trenerkurs og 

hjelpetrenerkurs i regi av Norges Seilforbund. Dette har ført til høyere kompetanse på trenerne på 

sommerleir.  

Gjennom et grundig prosjektoppsett i foreningens regnskapssystem har Sander bidratt til bedre 

oversikt over økonomien i de forskjellige kursene. Det har gitt foreningen mer konkret innsikt i 

kostnader og sørget for riktig timeføring.  

Blant trenerne har det vært en merkbar forbedring i drift av trenerbåtene. Det har vært færre 

problemer med motorer og punkterte RIBer. Dette er på grunn av de nye motorene og nye 

fortøyningsplasser til RIBene.  

Årets juniorseilere 
I 2019 gikk prisen for årets juniorseiler til 29er seilerne Jenny Skirstad Pollen, Marie Stenhagen, Anine 

Skjæret Halstensen og Julie Sverdrup. De har vært gode forbilder, en stor inspirasjon, og gitt mange 

yngre seilere et mål om å begynne med 29er-seiling.  

  

Foto: Tarjei Mo Batalden 
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Noen regattaresultater 
 

Optimist NM:   

Jenter 2. plass 

5. plass 

6. plass 

13. plass 

17. plass 

Jenny Skirstad Pollen  

Marie Stenhagen 

Maud Mariann Myhre 

Una Bryhni Utheim 

Anine Skjæret Halstensen 

Gutter 5. plass 

9. plass 

Jacob Wærsten 

Magnus Pollen Briså 

Coming stars 6. plass 

8. plass 

11. plass 

Sarah Skirstad Pollen 

Sam Leikvang 

Ida Stenhagen 

Optimist lag cup:   

 3. plass 

9. plass 

Bærum kuling: Marie Stenhagen, Jacob Wærsten, Una 

Bryhni Utheim og Stian Bergsbakk 

Bærum Bris: Sam Leikvang, Christian, Elise og Ida 

Stenhagen 

Optimist JNoM   

Coming stars 19. plass Sam Leikvang 

Boys 49. plass Magnus Pollen Briså 

Girls 15. plass 

34. plass 

Maud Mariann Myhre 

Una Bryhni Utheim 

Optimist EM   

Boys 77. plass Jacob Wærsten 

Girls 43. plass  Marie Stenhagen 

Optimist VM:   

Girls 23. plass  Jenny Skirstad Pollen 

Overall 143. plass  Jenny Skirstad Pollen 

Lago de Garda   

Overall 35. plass Jenny Skirstad Pollen 

Girls  3. plass Jenny Skirstad Pollen 

Laser master NM   

Overall 28. plass Inge Olerud 

Grand master 12. plass Inge Olerud 

Mesternes mester: 

 

 

Kongepokalen 

 

Gard Jakob Ørka, Emil Fadler Kvamme, Nicholas Fadler 

Martinsen og Martine Steller Mortensen  
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2.2 Regatta 
Av Espen Kuhle, Regattaansvarlig 

 

Vi har igjen hatt en sesong med høy regattaaktivitet i klubben, og i tillegg til de faste serieseilasene 

for Sniper, IF’er, Optimister, 29’er og Tur & Hav-gruppens klasser så har vi arrangert følgende 

regattaer i løpet av 2019-sesongen: 

MAI 
   

04 - 05 Vårcup UM Snipe 

13 Shorthand FM Kjølbåt 

18 - 19 Bigga cup UM Snipe 

25 - 26 Vikingknarren UM Knarr 

27 Shorthand FM Kjølbåt 

29 - 31 Skagen Race FM Kjølbåt 

JUNI 
   

11 Shorthand FM Kjølbåt 

15 - 16 Knarr NM UM Knarr 

AUGUST 
   

12 Shorthand FM Kjølbåt 

26 Shorthand FM Kjølbåt 

SEPTEMBER 
   

31 - 01 Dame NM 
utseilt i Snipe 

UM Snipe 

09 Shorthand FM Kjølbåt 

14 - 15 Vikingsnipen UM Snipe 

OKTOBER 
   

12 - 13 Høstcup       OAS 
Cup 

UM Joller 

Alle disse regattaene har blitt gjennomført på uklanderlig vis og jeg vil gjerne benytte anledningen til 

å rette en stor takk til alle de frivillige i Bruksveien og på Sarbuvollen som utrettelig stiller opp på 

klubbens arrangementer og sørger for at vi får gjennomført regattaene på en ordentlig og korrekt 

måte. 

De forskjellige regattaene blir også omtalt i de respektive klassegruppers årsrapporter.  

Det har blitt avholdt et møte med alle klassekapteiner / gruppeledere for å evaluere året som gikk og 

bli enige om hvilke regattaer klubben ønsker å arrangere i 2020.  

Klubbens representanter har deltatt på kretsens forbedrende terminlistemøte i desember 2019 for å 

forberede 2020 sesongen. 
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2.3 Eiendom 
Skrevet av Kristine Briså Pollen, eiendomsansavrlig 

 

2019 ble et «oppussingens år». I løpet av året har vi gjort oppgraderinger på alle våre tre hus. 

 

På Sarbuvollen er vegger og tak malt i 1. og 2.etg, inkludert garderober og gang. Vi har fått nytt 

kjøkken i 1.etg fra Ikea, samt at vi har installert en ny salgsluke innvendig som gjør det enkelt å 

betjene kunder inne i huset. Ny skyvedør ble også montert i 1.etg, og vender ut mot trappen i sør. 

Dette gjør at vi kan åpne opp huset i den retningen alle seilere og foreldre er under trening og 

regattaer. Dette legger til rette for økt bruk av huset under treninger og arrangementer, og 

forhåpentligvis vil det gi mer salg i kiosken fremover og legge til rette for ett enda bedre miljø. 

Under høstcupen fikk vi testet de nye fasilitetene for første gang, og vi solgte for mer enn 10.000,- 

kroner i kiosken i løpet av helgen. 

Det er også fylt på med glass, kopper og asjetter i løpet av året på kjøkkenet i 2.etg. Mye utleie gjør 

at vi kontinuerlig må oppgradere og fylle på utstyr. I 2019 har vi hatt flere bryllup og konfirmasjoner, 

i tillegg til andre arrangementer, så huset egner seg til mye. Det vil bli investert i nye stoler og bord i 

1.etg i løpet av våren 2020, med midler vi har til gode fra IKEA. 
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I Bruksveien har vi byttet tak, utvendig panel og malt huset utvendig. Dette gav ett kjærkomment 

løft. Det trengs nye løft i Bruksveien med bl.a nytt gulv i gangen, oppgradering av garderobe og ett 

bedre kjøkken. 

 

 

På Ytre Vassholmen har våre unge voksne ledere gjort en fantastisk innsats med å pusse opp hele 

huset basert på dugnad. De har malt alle rom, tak og vegger innvendig, huset utvendig, oppgradert 

senger, kastet og ryddet. Med boring etter ferskvann i høst fremstår Ytre Vassholmen som den 

perlen det er, med nye muligheter for Sommerskole og økte inntekter. Noe vi fikk erfare allerede i år 

med en strålende sommerleir med overnatting. 

 

I løpet av 2019 byttet vi fra Bærum Kommune til Ragn Sells som renovatør. Dette gir oss større 

fleksibilitet og lavere kostnader med tanke på at vi har liten drift i vinterhalvåret vs sommerhalvåret.  

 

Alle husene brukes jevnt og trutt og det er seileraktivitet fra mars/april til oktober/november. I 

vintersesongen er det litt mindre utleie, men lokalene brukes til møtevirksomhet og teorikvelder. 
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2.4 Rolfsbukta 
Skrevet av Knut Fredrik Ramstad  

 

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, Vidar Utne, Ola Nygaard og Kristian Nergaard.  

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

Området som er regulert til seilsportsenter er nå ut igjen for en ny regulering i KDP3 som i disse 

dager er ute til 2. Gangs høring. I denne planen har kommunen lagt til rette for at det skal anlegges 

et seilsportsenter i området. Hva dette betyr er usikkert da de samme politikerne regulerte området 

til seilsportsenter for 3 år siden. Grunneierne, Selvaag/Moen og OBOS lansere hver sine planer for 

fremtiden i det aktuelle området.  

Vi har hatt flere møter og skrevet innstillinger til administrasjonen i kommunen og grunneiere 

representert ved Selvaag og OBOS og bedt om å få midlertidig tilgang til område for å begynne 

aktivitet for barn og unge på Fornebu og medlemmer av seilforeningen.  

Vi har fått positivt tilsagn av representant for Selvaag Bolig, og OBOS - etter siste møte var vi enige 

om at det var mulig med midlertidig tilgang, skisser for området ble sendt over.  

I november kom Fornebu banen på banen og inviterte Grunneierne (inkl Sjøflyhavna) med 

presentasjon av deres behov for massetransport fra Fornebubanen, Det er omfattende: Lastebil med 

henger hvert 3. minutt i 2 år! 

Dette har medført at prosessen om midlertidig tilgang har stoppet opp. Seilsport og Massetransport 

er ikke forenlig - Vi mener fortsatt at det vil ta tid, ut i fra vår erfaring er det mange saker som skal 

avklares fremover og den offentlige prosessen tar alltid lenger tid en det man regner med. Videre 

snakker vi om et område hvor det er mange interesser og høringsinstanser som har klare meninger 

om det meste.  

Vi jobber med å få til en midlertidig godkjennelse for sommeren 2020!  

Bærum seilforening ønske å komme i gang med aktiviteter og frivillige ressurser å anlegge midlertidig 

seilsportsenteret i området og begynne med vannsport aktivitet for kommende sesong. Vi ønsker å 

samarbeide med kommunen og grunneier og utrede løsninger for området som tar hensyn til 

Seilsport for fremtidige generasjoner.  
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Vi vil øke attraktiviteten på området og tilby beboere et tilbud om sjønær aktivitet under ordnede 

organisatoriske former. Bra for alle beboere  

2.5 Materiell og utstyr 

Skrevet av Erik Halstensen 

 

Sesongen 2019 har vi gjennomført vårdugnad og høstdugnad du som vanlig. I år som i fjor ble 

vårdugnaden på Sarbuvollen gjennomført i flere omganger. Vårdugnaden ble gjort på hverdager i 

forbindelse med jolletrening og dette gav fin oppslutning. Dette bør bli videreført 2020. Det ble lagt 

ned stor innsats fra jollegrupper og brett. Viktig at alle seilforeningens grupper deltar på dugnad, 

jobben går raskere og vi får kontinuitet og erfaringsoverføring. 

Alle Honda motorer har vært på service hos NTS og har fungert bra gjennom sesongen. Noe feil har 

det vært, men det er på det elektriske systemet som blir utsatt for vann. Motorene er gjennomgått 

av NTS høst 2019 og skal være klare til start til våren. 

Sikringsbåte/Pionerer med Tohatsu 9,9 HK har i år blitt fulgt opp av Christine Tybring Torsk. Kursing 

av foreldre og brukere må gjennomføres årlig. En motor har havarert i løpet av 2019, denne er ikke 

erstattet. Motorene er følsomme for feilbruk og det er forholdsvis høye kostnader for å holde disse i 

gang. Oppetiden var i år var som i 2019 og OK. Det er foreslått i budsjettet å kjøpe inn 2 stk nye 9,9 

HK til Pionerene for å erstatte de to som er ødelagte.  

Båtparken på Bruksveien blir ivaretatt av miljøet der. De erfarne folkene på Snarøya holder orden på 

dette og har også bidratt mye til materiellflyten totalt for foreningen. 

Vi har fått donert en IF til foreningen. Denne står i opplag på Sarbuvollen båtforening. Må pusses og 

ordnes til våren. Sonaren vår og den nye IFen brukes til voksenkurs og kan leies av medlemmer, samt 

at de brukes på Sommerleiren. 

Bryggene har blitt inspisert i 2019 og det er gjort utbedringer av kjettinger og skjøter på uteiebrygga. 

Det er også byttet ut en del utriggere som ble kjøpt inn brukt. Det må skiftes en strømsøyle på 

utleiebrygga i 2020, eller skal nå kjettinger og moringer bryggene holde noen år fremover, anslagsvis 

5 år. Da må det påregnes en større utskifting av kjettinger og ettersyn av moringer. 

Det er kjøpt inn noe nytt bryggemateriell som blir montert til våren. En utvidelse av RIB-brygga for å 

gi bedre plass til rigging samt brygger til Ytre Vassholmen. 
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De eldre hengerne er generelt slitne og trenger noe ettersyn og reparasjon. En 

henger er tatt av NTS i 2019, tre andre + 6’er henger må tas til våren.  Det bør settes av noe midler til 

reparasjoner/ deler for 2019 til dette slik at hengerne kan kjøres sikkert.  

Utleieoptimister ble i 2018 i stor grad flyttet til Sarbuvollen og har vært der også i 2019. Mange 

utleieoptimister har vært i bruk i sesongen og det er hyggelig. Båtene er slitte men i OK stand. Med 

god opplæring og riktig bruk vil disse båtene våre i flere år. Det er behov for nye trekk til disse og 

dette er satt i budsjett for 2019. 

Seilforeningens ene Laser har en skade og har ikke vært brukt i 2018. Klubblaser 2 har vært i bruk 

men er ikke i regattastand. Det er behov for nytt trekk på denne. Det anbefales også å fikse den 

skadede Laseren i Bruksveien.  

Klubbsniper ligger i Bruksveien, ivaretas av Snipegruppa og er disponibel for leie. 

Brettgruppa har mye utstyr på Sarbuvollen både i boder og henger. Dette er av nyere dato og det 

jobbes for å holde dette i god stand. Viktig med opplæring og at foreldre tar ansvar. 

Generelt er slitasjen på utstyret vårt stor. Klassekapteiner, trenere og foreldre må fortsatt sammen 

sørge for god opplæring, erfaringsoverføring og riktig bruk. Her har vi alle i foreningen et 

forbedringspotensiale. Behandle alltid utstyret som om det skulle vært ditt eget. Da varer det lengre 

og vi kan samlet sett tilby et bedre tilbud for våre medlemmer. 

Det er søkt om støtte til materiell gjennom Sparbankstiftelsen DNB etter initiativ fra 

Sommerleiregjengen med Gard Ørka og Hedevig Nilsson i spissen. Foreningen har fått innvilget kr. 

Foto: Tarjei Mo Batalden 
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400.000,- i støtte. Videre søker foreningen årlig om kommunale støttemidler gjennom Bærum 

Idrettsråd, samt utstyrsstøtte fra NSF. 

Materiell og brygger er arbeidskrevende å drifte gjennom en sesong, Takk til de som har bidratt med 

å holde båter og utstyr i orden. Foreningen oppfordrer enda flere til å engasjere seg i dette slik at det 

blir mindre belastning på den enkelte, et enda bedre eierskap til båter og utstyr og enda mer båt og 

seilglede. 

2.6 Sosiale medier og nett 
Av Tarjei Mo Batalden 

 

Gjennom hele sesongen har vi brukt våre kanaler på 

Facebook og Instagram aktivt. Nyhetssaker har også vært 

publisert på nettsidene våre bseil.no. 

Facebook brukes til nyheter, oppdateringer og 

markedsføring av våre tilbud. På Instagram publiserer vi 

hovedsakelig bilder fra trening, regattaer og annen aktivitet i 

foreningen. Vi har også hatt noe markedsføring der. 

I 2019 økte vi med omtrent 100 følgere på Facebook, til totalt 1533. Vi publiserte 106 innlegg. Vi ser 

fra statistikken at betalte innlegg er effektivt for engasjement og påmeldinger. Tidlig i august betalte 

vi kr 800 for en reklame om sommerleir som nådde 3300 personer, og førte til snaut 40 klikk videre 

til påmeldingssystemet. 

Under sommerleiren ble Facebook også aktivt brukt til å legge ut daglige oppdateringer med bilder 

og tekst fra alle leirene. Det fikk vi mye gode tilbakemeldinger på fra foreldre/foresatte. 

Vi oppfordrer alle medlemmer i foreningen til å sende inn bilder og tekst til våre sosiale medier-

kontoer. Da kan vi i større grad vise fram større deler av aktivitetene. Send gjerne innlegg rett til 

Facebooksiden eller instagramkontoen. 

På Instagram har innleggene våre rekkevidde på 300-500, og et engasjement på 40-60 interaksjoner. 

Vi publiserte 66 innlegg i 2019. 

Til påmeldinger brukte vi i 2019 deltager.no som påmeldingssystem. Dette er ganske dyrt, så i 

forlengelse av de nye nettsidene som ble lansert i fjor, ønsker vi for 2020 å ta i bruk et eget 

påmeldingssystem som er billigere i drift.  

http://bseil.no/
http://deltager.no/
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3 – Skagen Race 2019 
Skrevet av Lars Wilhelmsen 
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Helly Hansen Skagen Race er historie – nå er det bare «Skagen Race» – uten Helly Hansen som 

gjelder. 10 års samarbeid med Helly Hansen ble avsluttet etter 2018-versjonen. 

 

Skandinavisk 
Også i 2019 arrangerte vi – sammen med våre samarbeidsklubber – start fra hhv. Marstrand, 

Helsingør og Århus – samt Arendal. Oppslutningen om starten fra Sørlandet er dog såpass liten at vi 

går tilbake til kun èn start fra Norge i 2020.  

 

Skippermøte 
Vår sponsor; ELAVON Financial Services stilte igjen lokaler i Karenslyst Allè 2 til disposisjon for 

Skippermøtet som ble holdt to dager før start; nemlig den 22. Mai. 

Representanter fra turisme og næringsliv i Skagen, samt flere av våre sponsorer møtte opp for å ta 

imot de over 250 seilerne som kom. Skippermøtet inneholdt foruten den obligatoriske 

registreringen, en værbriefing av Nils Melsom Kristensen i samarbeid med Norsk Havseiler- og 

Krysserklubb, «game-plan»/briefing av Christen With. Våre venner fra Skagen serverte lokale danske 

spesialiteter og ønsket varmt velkommen til Skagen. 

 

Venteliste og storm 
For første gang siden Fredrikstad Seilforening arrangerte Watski 2-star tidlig på 2000-tallet måtte vi 

innføre venteliste for deltagelse i en norsk tur&havseilas. Kapasiteten i Skagen Havn er begrenset til 

250 deltagere. Vi fikk riktignok allokert noen ekstra plasser –gjennom å få flyttet på en stor fiskebåt – 

og en god plassering av SS Christian Radich som ikke opptok ordinære havneplasser. Vi hadde i år 273 

påmeldte båter, men hvorav 8 ble stående på venteliste. 

Kun 25 båter fullførte – og kom til Skagen innen maksimaltiden. Enkelte båter kom riktignok til 

Skagen etter at maksimaltiden var utløpt og tok del i arrangementet og livet i Skagen for øvrig. 

Skagen Race 2018 er det mest besøkte arrangementet på Seilmagasinets SailRace System i både 

2017, 2018 og 2019. SailRaceSystem har aldri målt høyere seertall på sine «live» videosendinger 

noen gang – og passerte 100.000 visninger i løpet av helgen. 

 

Race Village 
Bærum Seilforening disponerte i år kaien ved Auksjonsbassenget – den såkalte Gamle Pier og 

etablerte Regattakontor, lett tilgjengelig for alle deltagere. I forbindelse med BS-regattakontor/telt 

leide vi ut plasser til våre sponsorer og på den måten etablerte et hyggelig miljø der seilerne møtte 

sponsorene. På grunn av de generelle værforholdene under seilasen – og delvis i Skagen, var 
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oppmøtet i Race Village svært tynt. Mens vi hadde forventet ca. 2000 besøkende, oppnådde vi 

kanskje kun 10% av dette. 

 

Debrief 
I samarbeid med Christen With/North Sails inviterte vi til en debrief av racet. Dette ble gjennomført i 

BS-RaceOffice-telt og var en stor suksess og blir i 2020 videreført og utvidet til også å gjelde for 

startene fra hhv. Sverige og Danmark..  

 

SS Christian Radich 
SS Christian Radich ble også i år med som en støttespiller og samarbeidspartner. Skipet solgte 

«medseiler»-plasser til de som ønsket å seile med skipet til/fra Skagen. Skipet var fullt. Skipet fikk en 

majestetisk mottagelse i Skagen etter en svært strabasiøs og våt overfart fra Norge - og lå sentralt 

plassert fra torsdag ettermiddag til returseilasen startet lørdag morgen. Skipet ble i år benyttet til 

premieutdelingen – der samtlige deltagere i år fikk plass på hoveddekket. 

Skipet deltar dessverre ikke i 2020 på grunn av andre oppdrag, men ønsker å delta igjen i 2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skagen Race har den sterkeste positive deltagerutviklingen av samtlige sammenlignbare 

arrangementer i Skandinavia. I 2014 var Skagen Race Skandinavias 6. Største seilas – nå er vi nr. 3 

med kun Færderseilasen og Palby Fyn Cup foran.  
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Økonomi 

 
 Budsjett   Resultat   Avvik kr.   Avvik % 

Sum Inntekter  kr 1 270 000   kr 1 042 451  -kr 227 549  -18 % 

Sum kostnader  kr 1 026 207   kr 935 329  -kr 90 878  -9 % 

Resultat  kr 243 793   kr 107 122  -kr 136 671  -56 % 

 

Sponsorer og Samarbeidspartnere 
Vi vil gjerne få takke våre sponsorer og samarbeidspartnere for all støtte og support i forbindelse 

med planlegging og gjennomføring av Skagen Race 2020 
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4 – Vassholmen Sommerleir 
Skrevet av leirledere Gard Jakob Ørka (siden 2015)                     

og Hedevig Blakstad Nilsson (siden 2018) 

 

I 2019 har arrangert leir over fire uker, fire leirer på Sarbuvollen, to 

overnattingsleirer på Ytre Vassholmen, og en leirskole for den franske 

skolen med 21 barn på Sarbuvollen. Totalt har det vært 253 deltagere 

og 29 trenere innom leiren.  

 

Kurs Deltagere Medlemmer (%) Ikke-medlemmer (%) 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Sarbuvollen: Optimist 112 125 24% 19% 76% 81% 

Sarbuvollen: Brett 34 36 26% 16% 74% 84% 

Sarbuvollen: RS Feva 51 45 19% 13% 81% 87% 

Leirskole / SFO 20 21 - - 100% 100% 

Ytre Vassholmen: 

Overnattingsleir 

- 26 - 61% - 39% 

Totalt: 217 253 21% 20% 79% 80% 

 

Totalt er fordelingen mellom medlemmer og ikke-medlemmer veldig lik 2018. Det er vanlig at 

deltagerne består av langt flere ikke-medlemmer enn medlemmer og dette ser vi på som noe 

positivt. Vi er fornøyde med at vi kan nå ut til så mange utenfor seilforeningen, og skape et 

engasjement blant barn og unge i nærmiljøet rundt seiling.  

 

4.1 Optimist 
Optimistkurset er uten tvil den største 

gruppen, og krever mest oppfølging som 

følge av at deltagerne her er de yngste. I 

år har vi også sett en liten økning på 

antall deltagere på dette kurset. 

 

 

 

  Bilde fra optimistrigging på Sarbuvollen – Foto: Tarjei Mo Batalden 

 



Årsmelding Bærum Seilforening 2019 

Side 22 av 44 
 

4.2 Brett 
Brettkurset har hele tiden vært det kurset med færrest deltagere. Vi har begynt å se en liten økning, 

og i år fikk vi arrangert brett kurs alle fire ukene på Sarbuvollen. Brettkurset er også mest populært 

hos de eldre deltagerne.  

 

4.3 RS Feva 
Feva kurset har de siste årene fått lavere deltagelse, i 2018 ble det endelig tatt igjen og i 2019 så vi 

igjen en liten nedgang. Det er en jevn fordeling av deltagere på fevakurset alle fire ukene på 

Sarbuvollen. Vi tror fortsatt at fevagruppen sliter fordi utstyret er i svært dårlig stand og dette 

kommenteres av deltagerne. Det er en utrolig fin båt for sommerleir, men det er lett å miste 

motivasjonen når man merker betraktelig forskjell på fart hvis båten ikke er tømt for vann i løpet av 

lunsjen.  

 

4.4 Leirskole 
Leirskole-opplegget startet i 2017 og er blitt en hit. Antall dager er økt fra to i 2018 til tre i 2019. I 

2020 ønsker de å delta i 4 dager! Deltagerne her er yngre enn de vi normalt har på leir og fokuset er 

større på bading og lek. Den franske skolen stiller med lærere som barna kjenner fra før, noe som er 

til stor hjelp med tanke på deltagernes alder, og 

språkbarrieren.  

 

4.5 Overnattingsleir  
Nytt av året har vi avholdt to uker med 

overnattingsleir på Ytre Vassholmen. Det var 13 

deltagere på begge leirer. Vi ser at antall medlemmer 

på denne leiren er betrakting høyere enn på 

Sarbuvollen leiren. Dette tror vi kommer av at denne 

leiren er tenkt for litt eldre og mer erfarne deltagere. 

På overnattingsleiren har det også vært flere 

aktiviteter utenom seiling. Vi har hatt vannski, 

magerister og wakeboard samt mye mer tid til leker på 

land. Leiren ble en stor suksess og flere deltagere 

beskrev gruppen som en liten familie.  

 

Foto: Tarjei Mo Batalden 
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Jan Erik  

Gjennom planlegningen av leiren og under 

selve leirukene har Jan Erik vært en enorm 

ressurs. Han har vært populær blant 

deltagere og trenere og bidratt mye med 

blant annet fylling av drivstoff og vann, 

fikset motorbåter, fortøyninger og mye 

mer. Han har holdt regatta briefing for 

seilere, og forklart startprosedyre. Den 

siste uken var han også med, og seilte IF med barna på  

onsdagsregattaen. Det var braksuksess! 

Oppussing på Ytre Vassholmen 

Høsten 2018 satte vi sammen en arbeidsgruppe av engasjerte trenere fra leiren for å realisere 

drømmen om overnattingsleir på Ytre Vassholmen. Etter årsmøtet godkjente søknaden vår, og isen 

smeltet begynte det fysiske arbeidet på øya. Det har vært dugnad nesten hver helg mellom 

påskeferien og sommerferien, med ulikt antall trenere. Både trenere fra arbeidsgruppen og ellers har 

bidratt mye, og det hadde ikke vært gjennomførbart uten deres fantastiske innsats. Dette har 

resultert i at hovedhuset på øya har fått en betydelig oppgradering. Alle rom har fått nye 

malingsstrøk og nå har vi 19 sengeplasser fordelt på fire soverom.  

Den største flaskehalsen på øya har vært oppvasken. Vi startet først med å vaske opp i Bruksveien, 

for så å vaske opp for hånd uten at det ble noe særlig bedre. Begge deler tok for mye tid, og vi kjente 

sterkt på et behov for innlagt vann eller en fast kjøkkensjef. I løpet av høsten ble det boret etter vann 

på øya og vi traff! Dette åpner opp for vaskemaskin på kjøkkenet, og mye mer til årets leir!  

4.6 Sommerleiren i sin helhet 

Vi er veldig fornøyde med gjennomføringen av alle leirene i 2019. Det ble igjen satt ny rekord med 

antall deltagere, og vi rundet 250 deltagere for første gang! Vår oppfatning bekreftes av flere positive 

tilbakemeldinger fra deltagere, foreldre og trenere. Over de siste årene har leirens deltagermasse 

vokst jevnt og gradvis. Dette gjør at flere uker når sin kapasitet, og dette er en av grunnene til at vi 

har utvidet med leir på Ytre Vassholmen.  

  Jan Erik og noen deltagere i IF på onsdagsregatta 

 Foto: Tarjei Mo Batalden 
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Sjøkorpset 

De siste to ukene hadde vi besøk av sjøkorpset og 

deres 52 fots seilbåt «Umoe». Da fikk både 

seilerne på Sarbuvollen og Ytre Vassholmen vært 

med å seile. Alle deltagerne fikk styre båten selv. 

Stor takk til Isak Svennæs og Erik Berg som har 

ordnet dette. Vi håper å samarbeide mer med 

sjøkorpset til neste år! 

Profilering 

Vi har fortsatt profileringen fra i fjor med navnet «Vassholmen sommerleir», logo og slagordet 

«WAKA WAKA». Gensersalget har økt betraktelig etter denne endringen. I 2019 fikk vi 

genserbestilling inn i leirpåmeldingen, noe som bidro til at gensersalget økte.  

Genserne som var igjen fra 2018 fikk en «remake», slik at vi også fikk solgt disse. Tanken er at dette 

skal gjøres med alle genserne som er igjen fra tidligere år slik at vi etter hvert kan selge gensere i 

mange ulike farger. I 2019 fikk deltagerne drikkeflasker fremfor t-skjorter. Det er flere grunner til at 

vi gjorde denne endringen, blant annet at mange deltagere møter uten drikkeflaske.  

Trenere 

Det var 29 trenere på leiren, inkludert leirledere. Vi har rekruttert to nye leirledere, Isak Svennæs og 

Tarjei Mo Batalden. De har fungert som assisterende leirledere de to ukene det har vært leir både på 

Sarbuvollen og Ytre Vassholmen. Hedevig har hatt hovedansvaret på Sarbuvollen, og Gard har hatt 

hovedansvaret på Ytre Vassholmen.  

Trenerteamet fungerte veldig bra, og det har 

vært et godt forhold mellom yngre og eldre 

trenere hver uke. De to siste ukene utviklet vi 

mentorprosjektet vårt videre, noe som 

resulterte i en veldig positiv respons. En av de 

eldre og erfarne trenerne får spesielt ansvar 

for en av de yngre og skal være deres 

«mentor» gjennom uken. Det blir satt opp mål 

for forbedring i trenerrollen hos hver enkelt 

trener i starten av uken som følges opp hver dag.  

  Bilde fra seiling med «Umoe» – Foto: Tarjei Mo Batalden 

 

Foto: Tarjei Mo Batalden 
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Sosiale medier 
I år har vi lagt mer til rette for å bruke Facebook aktivt til å dele bilder og informasjon fra hver leir 

dag. Tarjei gjorde en super innsats med å ta bilder og skrive en oppsummering fra hver dag. Dette 

har blitt satt stor pris på av foreldre, spesielt de med seilere på overnattingsleiren.  

Clean Seas 
Nytt av året er Clean Seas. Her har vi har satt av en times tid hver uke for å bevisstgjøre deltagerne 

på klima og problemene rundt plast i havet. Det har vært kult å høre hva de kan fra før av, og vi 

takker Ole Petter Pollen for tipset.  

4.7 Resultat  

Trenerlønnen er som vanlig den største utgiften. I år kom dette på 300 068,-.  

Vi har satt ny inntektsrekord på 842 581,-. Utgiftene ble totalt 593 402,- som gir oss et resultat på 

249 179,-. Resultatet er ikke like høyt som vi håpet. En av årsakene til dette er at slitasjeposten har 

vært høyere i år da det ble tapt en motor og et brettseil. 

Til neste år ønsker vi å kutte trenerutgiftene mer ettersom det kanskje ikke er nødvendig med fire 

leirledere.   

  WAKA WAKA – Foto: Tarjei Mo Batalden 
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5 – Jolle- og brettgruppen 

5.1 Optimistjolle 
Skrevet av Klassekaptein Niels Leikvang (fra oktober 2019) 

 

Sesongen 2019 startet allerede i vinteren for de ivrigste seilerne våre med div utenlandske 

treningsleir, og deltagelse på Gardasjøen i påsken for å gjøre nødvendige forberedelser til satsning 

for noen helt mot EM og VM! Det ble seilt før sommeren 3 Norges Cuper; i Sandefjord, Kristiansand 

og Stavanger.  I tillegg, Pinseleiren i Tønsberg var en stor sukse igjen med en stor samling fra BS der 

med både nye og erfarende optimist seilere som deltok. Dette ble oppfulgt med Bolærne trening for 

NCer som skulle videre til kvalifiserte mesterskap.  

 

NM ble arrangert i meget utfordrende forhold i Fredrikstad oppfulgt med NM i lagseilas på KNS, og 

ikke minst flere BS seiler kvalifiserte seg til Nordisk i Tønsberg, EM i Frankrike og VM i Antigua, samt 

deltagelse flere internasjonale mesterskap på egne regi. 

 

Altså, et aktivt år!! God rekrutering til NB, fine treningsmuligheter på Sarbuvollen for VK, litt 

treningsleir og regatta erfaring til Regatta gruppene og en meget høy aktivitet for de mest ivrige i 

store internasjonale seilaser. I 2019 har aktiviteten i gruppene totalt vært stor, mye på grunn av 

meget tette og god miljøer i gruppene. Mange har fått lære å kjenne hverandre fra treninger og 

reiser sammen gjennom hele sesongen. Bryggen på Sarbuvollen har det vært mye god sportslig 

aktivitet og til tider vært meget trangt på kaien når alle er på plass.  

 

I 2019 har vi hatt totalt 46 optimistjolleseilere som har fordelt seg følgende: 

Nybegynnere:   22 

Viderekommende:  9 

Regatta:  3 

Norges Cup:   12 
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Optimistjollegruppen i Bærum Seilforening 
Sesongen har vært aktiv, både med tanke på 

treningssamlinger og regattadeltakelse og 

arrangement. Vi vil jobbe videre med rekrutering 

samt supportere og hjelpe unge seilere med sin 

individuelle utvikling og potensiale.  

 

For de eldste seilerne våre er det viktig å få trent 

i større bølger og mer vind enn det Indre 

Oslofjord tillater. For de yngre seilerne fungerer 

Sarbuvollen som godt som startsted og base for 

videre utvikling. Vi sliter imidlertid med at det er trangt på 

bryggene, og liten plass på land ved opp- og nedrigging. 

Det har ikke vært avholdt større arrangement ut over Bærum Høstcup. Askeroptimisten har vært et 

fokus regatta for nye seilere for å gi dem en god introduksjon til regatta seiling. Dette vil vi fortsette 

med i 2020. I høst har det også vært avholdt torsdagsregattaer og klubbmesterskap under kyndig 

ledelse av Geir Victor Svendsen. Ca. halvparten av jolleseilerne våre deltar i disse, og de har gitt fin 

trening for nye og erfarne seilere. 

Sesongavslutning med utdeling av premier og diverse utmerkelser samlet over 60 personer. Vi 

videreførte middagsservering på arrangementet, og dette er tenkt videreført i 2019 også. 

Satsningsinitiativet for NC seilerne som ble startet i 2016 er videreført, og fortsetter i 2020. Trenerne 

for NC gruppen har etablert et sportslig program som har hevet seilerne våre til et topp nasjonalt og 

internasjonalt nivå.  

For å bygge videre på rekruteringer vil vi i 2020 se på muligheten til å bruke foreldrenettverk til å 

bistå i å informere om Sommer leiren 2020 i sine arbeidssteder og bruke muligheten til å får enda 

flere seilere inn i Bærum Seiler miljøet. Det vil også forhåpentligvis hjelpe med videre opptak inn i NB 

fra sommerleir.  

Vi må i 2020 fortsette å jobbe for å skape et enda bedre miljø og samhørighet mellom seilere, 

foreldre og andre frivillige. Vi håper likevel å kunne fortsette å utvikle Sarbuvollen som et mer sosialt 

og inkluderende sted være for seilere, foresatte og andre som tilbringer tid der gjennom uken. Å 

skape gode og motiverte seilere starter med et godt miljø på brygga! 

Bilde fra NB trening 
Foto: Hedevig B. Nilsson 
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I 2019 har vi erfart at situasjonen rundt materiell er forbedret. Med en forening av frivillige vil det 

alltid være en utfordring med utstyr som går i stykker. Det er god og rask kommunikasjon 

vedrørende utstyr som ikke er i orden. Materialforvalter Erik Halstensen og ansvarlig for utleiejoller. 

Tore Skjulstad Bryhni har gjennom hele sesongen koordinert vedlikehold og innkjøp på en svært god 

måte. 2020 vil det bli investert videre, takket være penger fra Sparebankstiftelsen DNB, på båter og 

utstyr for å vedlikeholde en god standard på treningsutstyret.  

 

Nybegynnere (NB)   
Sesongen startet med sikkerhetskurs og dernest 

en fadderordning, der hver nybegynner seilte 

sammen med en erfaren seiler. Tilbakemeldinger 

på denne ordning var svært gode, og vil 

videreføres i 2020. 

Det har vært nybegynnerkurs på mandager med 

Joachim Bergsbakk som hovedtrener og tirsdager 

med Hedevig Nilsson som hovedtrener. Etter 

sommeren ble det satt opp et ekstra kurs på 

onsdager med Sander Kjendbakke for deltagere   

som ønsket å fortsette etter sommerleir.  

I 2020 tilbyr vi nybegynnere en bredere seil opplevelse med mulighet til å prøve flere typer av båter 

og brett. Dette er basert på erfaringer fra Norges Seileforbund som anbefaler bredere seilopplevelser 

som gir større seile glede. Ettersom BS har muligheten til å tilby seiling i flere båttyper vil vi prøve 

dette med de yngste. Dette vil være et opplegg inspirert mer av sommerleir og gi deltagerne 

grunnleggende kunnskaper i flere båtklasser slik at de kan velge selv, basert på erfaring, hvilken 

klasse de ønsker å fortsette i.  

 

Viderekommende (VK)  
Viderekomne-gruppa i optimist har hatt elleve deltagere sesongen 2019, men varierende oppmøte. 

Trener for gruppen har vært Tarjei Mo Batalden. Vanligvis har rundt halvparten møtt på treninger. 

Gruppa har hatt et spesielt fokus på å mestre båten og bli trygge i flere typer forhold. Høstsesongen 

hadde flere treninger med konkret teknikkfokus og rundinger på lens. Noen treninger har vært med 

Bilde fra NB trening 
Foto: Hedevig B. Nilsson 

https://www.facebook.com/sparebankstiftelsendnb/?__tn__=K-R&eid=ARC8ZSjVunpzd76euRheMx0FVeBeIWndbldSrNQu6h6xhZAY5IUJBP9Zyzz0_-AhoFXL0HmN2MLcbNyl&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAAWDCUZ-er_d4DFxYqljPyRQIr0wdlMIyJBJs6IO4Hbw25651oA5jmGxYhUBvZoLnj-m_toAPgA_MRYiIIUc5b0g44v0p5hFjzWWQ8ysqOWeRilsbGtZdisrpsEdNISC9XJfECKm61dKa9Xpr2o4Lism_BfKWgqz3esXdu6fVO8FXYeJmJnEX2YsEs1dNTWfl-FBpPzzdu1n67l4sL0qK2m5syttX-RHleQfYiucu5tFKZkm6CzdCSGHSuDDyknSJ1dQjgNxb3fI86g_sUOZ2Gk9VAhIRhqJr0FifyXfuuorL4WxGt45UTZpval0HL6vGxnOCFS7uQkwMEgI-GQfINfw


Årsmelding Bærum Seilforening 2019 

Side 29 av 44 
 

de andre optimistgruppene, spesielt ved lite vind. Det har vært god støtte fra foreldre på både land 

og vann.  

 

Regatta gruppen (RG) 
Gruppeleder: Ellen Høegh 

 

Gruppen har i år oftest trent sammen med VK gruppen, og det har gitt et større miljø for deltakerne. 

Mange her har utviklet seg godt er her blir gode seilere med en økende interesse for mer aktiv 

seiling. Trener for gruppen har vært Sander Raggan.  

Sessongen 2020 vil det være flere av seilerne som går over til NC gruppa, som resulterer i at RG 

gruppa kommer til å bli liten. Vi vil i 2020 forsøke å la disse seiere trene med NC gruppen, men som 

en egen gruppe med egen trener. Dette gjør vi for å bevare et sterkt sosialt miljø inne i gruppen (og 

ikke dele den). Samtidig får de trent med NC gruppen og føle litt på treningen sammen med de mer 

erfarende. Dette vil hjelpe NC også med tettere felt og muligheten til å dele mer kunnskap med de 

yngre som kommer. NC og RG vi ikke trene samme alltid, og dette vil bli styrt av Vilde Pollen som 

overtar NC gruppa etter Jon Axel som går ut som trener etter mange år i BS og fantastisk innsats.  

 

NorgesCup-gruppen (NC) 
Skrevet av gruppeleder Ole-Petter Pollen 

 

Sesongen 2019 var det siste året for vår sterke 2004 generasjon som de siste tre årene har vært en 

stor gjeng i vårt lokale miljø på Sarbuvollen og også nasjonalt i Optimistjolleklassen. Et av våre mål 

var derfor denne sesongen å integrere de nye seilerne i gruppen så sterkt som mulig. Arven skulle på 

en best mulig måte overføres mellom nye seilere, nye foreldre og nye trenere.  Samarbeidet med 

Regatta gruppen har derfor vært viktig for oss denne sesongen. 

Hovedtrener for gruppen har igjen vært Jon Aksel Mortensen som vi vil rette den aller største takk til 

for et suverent arbeid med NC gruppen gjennom flere år. Arvtager som hovedtrener ble etter 

sommeren Vilde Skirstad Pollen. 

Sammen med Sander Raggan fra regattagruppen drives disse to gruppene sammen der det måtte 

passe i treningsarbeidet. 

NC-Gruppen har i 2019 bestått av 10 seilere som har seilt NC A og noen flere som har trent i 

treningsgruppen i tillegg. BS er fortsatt en av de største foreningene i NC-feltet i Norge. 
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Der vår viktigste kvalitative målsetting var integreringen mellom de nye og eldre i gruppen, så var det 

kvantitative målet igjen å få flest mulig fra Bærum S.F. med til Nordisk Mesterskap som i år ble 

avholdt i Tønsberg. 6 seilere seilte da også JNoM samt noen i Coming Stars klassen som også 

arrangeres i JNoM. 2 seilere kom til EM i Crozon i Frankrike og 1 til VM på Antigua. I LagCup 2019 

deltok BS med 2 lag som ble henholdsvis nr 3 og nr 9. Samlet kan vi si at dette nok er den sterkeste 

resultatmessige sesongen som gruppe for BS i moderne tid. 

Torsdagsregattaene og Klubbmesterskapet ble også i år arrangert gjennom høst-sesongen. 

Optimistjolle seiling på NC nivå er helårsidrett hvis ønskelig. Vårt tilbud inneholder derfor fysisk 

trening i vintermånedene hver tirsdag og torsdag. I Januar og Februar avholder vi teori kurs og 

starter gjerne treningen på vannet i isfrie farvann i slutten av Mars. Seilsesongen avsluttes gjerne i 

midten av Oktober. 

En ny generasjon er på vei inn i NC gruppen, vi gleder oss over et stort antall ivrige seilere også i 

2020.  

  
Jolle- og brettgruppene med Oslo Sjøkorps på «Mohawk II». 

Foto: Tarjei Mo Batalden 
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5.2 Brett 
Vi har hatt god aktivitet i 2019, dog med noen færre deltagere enn 2018 (23 deltagere vs 35 året før). 

Vanskelig å si hvorfor vi har hatt en nedgang fra året før. Vi har mer struktur på treningene, selv om 

vi har slitt med ustabilitet på trenersiden. Vi ser nok at Lysakerfjorden med fulltidsressurser er bedre 

på å håndtere dette samt at de har et nytt anlegg. De er nok også bedre på å markedsføre 

aktivitetene sine. Den største utfordringen jeg ser for Brettgruppen er at det ender opp med å bli 

mange oppgaver som havner på et fåtall interesserte foreldre. 

På grunn av at voksentreneren måtte gi seg pga sykdom, så vi oss også nødt til å avvikle 

voksengruppen. Vi ser ikke bort fra at vi kan ta opp igjen dette men da må ha bedre stabilitet 

(hovedtrener og backup) på trenersiden.  

Når det gjelder alderssammensetningen så har vi mistet noen av de yngste og noen av de eldre mens 

vi har vokst i den midtre aldersgruppen. Det blir ekstremt viktig å få flere yngre seilere fra våren, og 

samtidig prøve å få på plass et tilbud til de seilerne som ønsker å satse på konkurranser.  

Tilrettelegging, utstyr og tilbud 

Brettseilergruppen er avhengig av deltagende 

foreldre for å kunne ivareta sikkerheten og 

effektiviteten på treningene. Foreldrene bidrar 

til å rigge seil og finne frem utstyr samtidig som 

de bidrar til å slepe seilere som har drevet av. 

Det er fascinerende å se hvordan nye seilere 

etter kun noen få ganger på sjøen klarer seg 

selv. Flere av seilerne har også et engasjement 

slik at vi også nå har tilbudt tilgang til utstyret 

utenom treningene (mot en avgift).  

Dessverre er fasilitetene ikke så egnet for brettseiling. Asfalten tærer mye på utstyret og forkorter 

levetiden betraktelig. Vi har diskutert muligheten for å lage til en platting på land samt få ferdigstilt 

bryggeløsningen som er planlagt. Dessverre har ikke dugnadstiden fra brettgruppen vært tilstrekkelig 

for å få dette ferdigstilt. Ønskedrømmen ville naturligvis vært å få utvidet området og fått gresslagt 

et ytre område, noe vi har full forståelse vil kreve mye av enkeltmedlemmer, trolig langt utover hva 

man kan forvente.  

Bilde fra windsurfing på sommerleir 
Foto: Tarjei Mo Batalden 
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Vi har fortsatt noen huller i utstyret og håper klubbens bevilgede midler vil komme brettseilerne til 

gode også. Slik situasjonen er nå har vi ikke nok utstyr til å tilby de yngste et godt tilbud samt at vi må 

reparere en del på det vi har. Vi tror ikke det er snakk om store utgiftene (ref forespørsel i 

forbindelse med søknad om midler sist høst). 

Et annen ting som er viktig å ta frem er at vi har prøvd å få til en løsning med Bjørn Brudevoll om 

utstyr han har kjøpt og stilt til rådighet for klubben. Dette bør endelig avklares slik at vi kan ha 

ordnede forhold rundt dette. 

Ambisjonsnivå  

Målsettingen vår er som før 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 

Vårt motto er at barna skal ha opplevd stor grad av mestringsfølelse og hatt masse moro når 

treningen er ferdig. Vi tror at for å få til dette må barna gis stor grad av frihet under klare rammer. 

Vi har også begynt å introdusere Norsk Brettseilerklubbs utviklingsstige hvor man kan få bronse, sølv 

eller gullfinne avhengig av nivå. Vi har foreløpig valgt å ikke promotere dette altfor mye mot barna og 

heller som et hjelpemiddel for å klassifisere seilerne iht nivå. Vi kommer til å vurdere om dette er 

noe vi kan lage noe rundt slik at også seilerne opplever glede og belønning av å gå gradene.  

Vi følger fortsatt vårt strukturerte opplegg på treninger og opplæringer av foreldrene. Vi må jobbe 

enda hardere for å få foreldrene engasjert i barnas aktiviteter. Slik situasjonen er nå blir det mye på 

noen få og dette skremmer nok andre fra å delta på dugnader. 

 



Årsmelding Bærum Seilforening 2019 

Side 33 av 44 
 

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. Det var svært 

uheldig at vi mot slutten av sesongen mistet en av trenerne til en annen del av foreningen. På 

enkelte treninger var vi kun en trener på alle barna. Det sier seg selv at vi ikke kan ha et godt tilbud 

når det er slik. 

Videre vekst  

Forutsetningen for videre vest er at vi får spredt ansvaret for Brettgruppen på flere og at vi klarer å 

engasjere foreldrene. Vi tror på færre men mer komprimerte dugnader slik at ikke foreldrene 

opplever at det til stadighet er oppgaver som skal gjøres. Selv om «ildsjelene» i gruppen gjerne 

fordeler det ifølge med at man likevel er der. 

Ta kontakt med klassekaptein Helge Runer om du vil vite mer, på mobil: 932 80 090 eller mail: 

helge.runer@gmail.com.  

 

  Bilde fra SUP på sommerleir 
Foto: Tarjei Mo Batalden 
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5.3 RS Feva 
Skrevet av klassekaptein Daniel Nilsen Wright og trener 

Hedvig Nilsson 

  

Om gruppen 
Feva-klassen startet 2019-sesongen med en gruppe på fem 

deltakere. Fire av deltakerne trente to ganger i uken mens 

den siste trente en gang i uken. Ingen valgte å ha 

regattatrening. Etter sommeren meldte seks unge og ivrige 

seilere seg på, slik at gruppen ble 12 stykker. De ekstra 

påmeldingene etter sommeren var grunnet god 

rekruttering under seil-campen på Vassholmen. 

  

 

Treninger 
Feva-gruppen har trent på tirsdager og torsdager, som begge er dager værgudene stort sett har 

avsatt til vindstille perioder. Men seilerne lot seg ikke affisere av dette og stilte opp med godt mot og 

seilerglede. Det har vært mye tid til å trene på kullseiling og pumping. Ofte har foreldre fra Feva og 

Optimist stilt opp med vafler og saft til våte, slitne og glade seilere. 

  

Hedevig Nilsson som hovedtrener har flere ganger fått bistand fra Karen Krognæs eller Erling Poppe. 

Trenerne har klart å lære seilerne det de trenger mens de har opprett holdt god stemning i gruppa. 

  

  

Bilde fra feva-trening 
Fotograf: Hedevig B. Nilsson 

Bilde fra feva-trening 
Fotograf: Hedevig B. Nilsson 
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Regattaer og samlinger 
Det var ingen som deltok på regattaer utenom Bærum seilforening sin høstregatta, da værgudene 

nok en gang skuffet stort med sin særegne evne til å holde vinden for seg selv. På regattaen stilte 

Feva-gruppen med 3 lag. Selv om det ikke ble seiling på lørdagen var stemningen god og barna fant 

på ting å gjøre allikevel. På søndagen ble det pumpe-regatta der Marcus og Rakel tok seieren. 

  

Mange av Feva-seilerne stilte også opp på høst-dugnaden for å lære hvordan å rigge ned båtene og 

forberede dem til vinterlagring. De var kjempeflinke! 

  

Materiell 
En spesiell takk må rettes til Einar Slottan som har brukt mange tirsdager og torsdager på å kartlegge 

slitasje og mangler på båtene våre. Totalt sett er det 3 båter i seilbar stand mens 3 andre kan til nød 

brukes, men bør oppgraderes. Gruppen har søkt styret om midler til materiell slik at vi kan ha 6 båter 

i seilbar stand. Får vi tilstrekkelige midler har vi som mål å «standardisere» båtene med de beste 

løsningene, bytte de fleste fall og skjøter og bytte litt ting og tang. En viktig observasjon som ble gjort 

på høstdugnaden var at storseilfallet burde være langt nok til at man kan holde lagringskalesjen oppe 

for å unngå at vann hoper seg opp. Da vil kalesjen vare lenger og båtene være bedre beskyttet. 
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5.4 29’er 
Skrevet av klassekaptein og trener Ole Petter Pollen 

 

Vi har i flere år hatt Bærum seilere som har seilt 29er for Bærum. I et lite miljø nasjonalt, i en alder 

der miljø og vennskap er ekstra viktig, så har BS seilerne valgt å seile fra KNS der det største miljøet 

finnes. Dette fungerer slik at man betaler treningsavgift til KNS men man representerer BS i 

regattaer.  

De seneste år er det Erling Poppe og Sander Kjendbakke som har seilt 29er for BS gjennom en slik 

modell. 

 

Høsten 2019 startet 2 nye lag opp med trening på Sarbuvollen. Dette var for å få en litt myk 

inntreden i klassen, langt borte fra de etablerte slik at vi fikk ro over treningen. 29er er en teknisk 

krevende klasse der teknikk må trenes i veldig mange timer for å kunne tenke taktisk og strategisk. 

Det passet derfor perfekt for Julie, Anine, Marie og Jenny å starte på Sarbuvollen i hjemlige farvann. 

De som har sett seilerne ser at det er langt til toppen i 29er, selv om disse jentene har vært blant de 

aller beste optimist seilerne i verden gjennom de siste årene. 

 

Det ble mye trening i gode forhold gjennom hele høsten for de nye og vi arrangerte også en samling 

for nye 29ers på Steilene i samarbeid med Nesodden SF i høstferien. 

 

Sesongen 2020 vil bli seilt fra Ulabrand og KNS sitt anlegg for våre 3 lag. Årsaken til at vi ikke er i BS er 

fordi vi ikke har råd til egen trener for 29er i BS for så få seilere, samt at miljø faktoren er like viktig, 

der vi møter andre på samme alder i en stor gruppe. 

 

Vinter 2019/2020 seiler 2 av våre team i Spania gjennom 2 lange samlinger i regi av Norges 

Seilforbund. I Påsken reiser vi til Gardasjøen der vi selv arrangerer en egen 29er samling, hvor det nå 

viser seg at flere vil seile med BS seilerne og vi har nå i tillegg nye Svenske og Norske lag med på vår 

samling. 

 

Takk for hjelpen så langt BS! 
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5.5 Enmannsjolle voksen 
Skrevet av klassekaptein Espen Raggan 

 

Gruppen for enmannsjolle voksne er et tilbud til seilere uten at trener /sikringsbåt følger gruppen og 

det betales kun bryggeleie for egen båt for å delta i gruppen. Det benyttes ymse båter som Laser 

radial, Laser standard, E-jolle, og OK jolle.  

Gruppen har seilt fast på mandager fra Sarbuvollen fra mai til uti september. I forhold til forrige 

sesong har det vært færre seilere i år. Klubblaseren som gruppen disponerer har vært benyttet av 

flere av medlemmene. 

 

5.6 – Snipe 
«Serious Sailing, Serious Fun» er snipenes motto, og flåten i Bærum Seilforening lever på alle måter 

opp til dette motto. Hver onsdag har vi tette figther på fjorden etterfulgt av mye latter og gode vafler 

i klubbhuset i Bruksveien. Det gode Snipemiljøet fortsetter å videreutvikles, og det er flere som 

bidrar og stiller opp når det trengs.  

 

Også i 2019 er det gjort en stor innsats med å forbedre utlåns-båtene (Bærum Seilforening har 2 og 

Snarøya Snipeklubb har 3), en stor takk til de som påtok seg denne mekke-jobben. Og takk til de som 

donerer `gamle` seil. Det er viktig å kunne låne ut velfungerende båter til nye seilere for å øke 

interessen for seilsport. Vi aner en gryende økende interesse fra nye nysgjerrige seilere som vil teste 

Snipeseiling. 

 

Det ble arrangert nybegynnerkurs i Snipeseiling 26.-28. april. 10 nye seilere fikk lært seg å håndtere 

en snipejolle under trygg og kyndig veiledning fra erfarne seilere. 

For at løfte snipeseilere på alle nivå, hadde vi besøk av Damian Borras i 4 dager i juni. Damian vandt 

sølv ved VM i Brasil og har vært involvert som trener for spanske toppseilere i flere olympiske leker. 

Når han reiser til Norge for at trene oss, er det ikke fordi vi kan tilbyd han en masse penge, men vi 

har et unikt snipemiljø i Bruksveien, -Serious Sailing, Serious Fun. 

 

Regattasesongen startet med Vårsnipen 4.-5. mai, og vi gratulerer Anette, Anna/Cissi (BS) med seier. 

Vårsnipen ble en utfordring for både seilere og arrangører med store vindkantringer, harde vindkast 

og store vindhull. Reidar (BS) og Janett (BS) tok 3. plassen efter å ha ledet etter første. 
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Onsdagsseilasene startet 8. mai og strakte seg til 2. oktober, best gjennom hele sesongen ble Anette 

og Anna-Sofia/Andreas, få poeng foran Reidar og Janett, og Ulrik og Tanya på 3. plass. 

Nytt for 2019 er et klubbmesterskap som ble avholdt over 2 onsdager, henholdsvis onsdagene 12.06 

og 14.08, det ble vundet av Mads og Karsten. 

 

I Bigga Cup 18.-19. mai var det Anette og Andreas som vant, med Guillermo og Andrea (BS) på 2. 

plass og Mads (BS) og Karsten på 3. plass. Det var 12 båter med. 

 

Master NM 17.-18. august tiltrakk seg 21 båter, og det var resultatet av god jobbing for å rekruttere 

flere deltakere. Manu og Maj Kristin (BS) vant suverent, med Mads (BS) og Karsten på 2. plass. Ole-

Petter (BS) og Ida Pollen (BS) ble nr. 3, i den til tider veldig friske vind. 

 

Dame NM 30.08-02.09 var det 16 båter, også veldig bra jobbet for å få med nok båter for å få et 

godkjent NM. Dame NM er alltid er veldig bra arrangement med veldig god stemning, og flotte 

premier. Anette og Janett (BS) ble årets vinnere foran Marthe (BS) og Tanya (BS). Anne-Sofia og Siri 

på 3. plass. Vi var glade for å få besøk av den belgiske båten, Sarah og Sonia som ble nr. 4. 

 

Vikingsnipen var det 16 startende båter, og det danske teamet Christian og Lærke gikk av med 

seieren, like foran Ulrik (BS) og Maj Kristin (BS). Reidar (BS) og Janett (BS) på 3. plass. 

 

Høstcuppen er alltid en hyggelig avslutning på sesongen, med start og mål fra klubbhuset i på 

Sarbuvollen rekker man en vaffel og en varm kop kaffe mellom seilasene. Vinden uteble, så efter mye 

kaffe og vaffel lørdag, tok snipe gjengen tak i høstens dugnadsoppgaver på søndagen. 

 

Bærum Seilforening har alt i alt gjennomført 56 tellende snipeseilaser i 2020. Vi vil gjerne takke våre 

fantastiske stab med frivillige, som legge til rette for så mange seilaser og så mye moro «Serious 

Sailing, Serious Fun».Også utenfor vårt hjemlig farvann har klubbens medlemmer gjort seg bemerket 

på kappseilasbanene (og på festen etterpå). 

 

The Oseberg Challenge, Motril Spania. Manu og Maj Kristin (BS) nr 4 og Steffen (BS) og Maria nr 15.  

Majsnipen i Gøteborg 11.-12. mai kom Reidar og Janett på 2. plass. 

NB Snipe Cup i Espergærde i pinsen ble Geir nr 2, sammen med Guillermo fra Horten. Reidar og 

Janett misset pallen med 1 poeng efter 12 seilaser. 
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Italienske mesterskap i juli (Monfalcone) ved Trieste. Manu og Maj Kristin (BS) vant mesterskapet 

med jevne bra plasseringer. Etter en litt middels start seilte Steffen (BS) og Maria bare bedre og 

bedre, og avsluttet med en 4 . plass totalt etter og ha vunnet race nr 7 og 9. 

I august tok 2 norske båter turen til åpent svensk mesterskap i Stockholm. Ulrik og Maj Kristin vant 

suverent. 

Kongens serieseilas ble tradisjonen tro arrangert 20.-22. august med 5 startende Sniper. Rent bord til 

Bærum Seilforening, Steffen og Maj Kristin vant, Goggen og Edle på 2 plass, og Ola og Stina på 3. 

plass. 

Prøve-EM Splitt Kroatia; 2. Plass: Manu Hens og Maj Kristin (BS), 4. Plass: Steffen (BS) og Alexandra. 

Vestfold Cup i Horten. Steffen og Kjersti på 2. plass og på 3. plass Totto og Georg. 

 

Snipe NM gikk i 2019 i Bergen, med Milde Båtlag som arrangør. Den spanske topptrener og Norges 

ven Damian Borras vant sammen med Alexandra. Ikke uventet gikk gullmedaljene til Jostein Grødem 

som tok sin niende NM tittel i snipe, denne gang sammen med konen Karen. Sølvet gikk til Totto og 

Georg, -gratulere. Mads, Reidar og Janett samt Ola og Stina hadde alle los på Bronsemedaljen, men 

måtte se seg skjøvet av pallen av de lokale helte Trond og Jon Arild.  

 

Sesongen ble avsluttet i november med en hyggelig snipefest i klubbhuset på Snarøya med god 

atmosfære og premieutdeling for Høstcup og onsdagseilasene.  

 

- Serious Sailing, Serious Fun. 
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6 Tur og hav 
Skrevet av Bjørn Hansen for Tur & Hav 

 

6.1 Tur & Hav-komitéen 2019:  
Klassekaptein Bjørn Hansen 

Komitémedlem Ingrid Danielsen 

Komitémedlem Arne Hammersland 

Komitémedlem Arne Sørlie 

Komitémedlem Ragnar Andreassen 

Komitémedlem Harald Masst 

Komitémedlem Harald Walder  

Komitémedlem Claus Werenskiold 

 

Tur & hav har hatt god nytte og hjelp av Bjørn Vadholm, Hans Skaar og Ragnar Andreassen som ikke 

er medlemmer av BSF, men likevel gjør stor innsats for oss.  Vadholm er arrangør av Doublehand 

seilasene. Også Skaar og Andreassen deltar i komitéens arbeid på lik linje med øvrige 

komitémedlemmer.   

 

6.2 SeaSea serieseilasen 
Serieseilasen ble seilt med to klasser: NOR-Rating 0,980 og høyere (klasse D) og NOR-Rating 0,979 og 

lavere (klasse F).  

Det ble planlagt og gjennomført 12 seilaser i serien i 2019. Gjennom sesongen har 22 båter deltatt 

(samme antall som i fjor) og vi har et snitt på 14,1 startende båter per seilas som er en oppgang på 

0,5 sammenlignet med i fjor. 

NOR 21 «Barcarole opus IV», Bjørn Vadholm vant klasse D og NOR 15453 «4all» Endre Christensen 

vant klasse F.  

I likhet med tidligere år så har ungdommer fra klubbens jollemiljø bemannet startbåten. I tidligere 

sesonger har dette fungert meget bra. I sesongen 2019 har det vært småproblemer. Det generelle 

bildet er imidlertid at ordningen fungerer bra, men det er åpenbart behov for bedre kommunikasjon 

og tydeligere forventningsavklaring.  

Også i år har vi vært med på «superonsdag» der vi samarbeider med Asker og Nesodden. Onsdag 5. 

og 19. juni, samt onsdag 21 august og 4. september seilte vi pølsebane ute i fjorden. Disse seilasene 
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inngår i vår serie. Startfeltene er større og forholdene er typisk litt friskere enn vi har innenfor øyene. 

Tilbakemeldingene fra seilerne til superonsdagene er svært positive og samarbeidet vil videreføres i 

2020. 

 

6.3 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 

2016 13 15 122 12 98 27 220 16,9 8,1 

2017 12 14 93 13 78 27 171 14,3 6,3 

2018 12 13 77* 9 59* 22 136* 13,6 6,2 

2019 12 11 80 11 89 22 189 14,1 7,7 

 

 

Sammenlignet med 2019 så er aktiviteten større. Antallet båter er imidlertid uforandret og økt 

aktivitet skyldes at hver båt deltar på flere starter. Den langsiktige trenden er imidlertid reduksjon i 

antall båter.  

 

At antallet deltagende båter er uforandret fra 2018 – 2019 illustrerer at Tur og Hav til en viss grad har 

lykkes med å tiltrekke nye båter. 6 mai arrangerte vi nybegynnerkurs for å senke terskelen for å 

prøve seg i serieseilasen. Vi har også hatt noe samarbeid med «nybegynnerkurs voksne» (Sonar /IF). 

Vi vil fortsette å jobbe for økt deltagelse på ulikt vis.  

 

 

6.4 Klubbmestere Serieseilasen    
Beste Bærumsbåt i serieseilasen blir klubbmester. I 2019 var det:  
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Klasse D, NOR-Rating 0,980 og høyere NOR 10180 «Lucky Lady II», Morten Lycke 

Klasse F, NOR-Rating 0,979 og lavere NOR 15453 «4all» Endre Christensen 

 

 

6.5 SeaSea Gunderseilasene: 
Gunderseilasenene ble avholdt 12. juni og 11. september. Vi gjentok suksess fra i fjor og hadde 

målgang for Gunderseilasen i juni ute ved Vassholmen. Vi hadde ikke flaks med været og grillfesten 

ble ikke hva vi håpet. Seilasen 11. september ble seilt etter vanlig opplegg, «Borøya rundt». 

1. seilas 12. jun. 2019 NOR 15453, “4ALL”, Endre Christensen 

2. seilas 11. sep. 2019 NOR 15453, “4ALL”, Endre Christensen 

 

Vår sponsor SeaSea stilte opp med fine premier (gavekort) til begge Gunderseilasene.   

 

 

6.6 SeaSea Doublehanded Serie Oslofjord  
Vi hadde 6 terminfestede Doublehandseilaser sesongen 2019 på mandager, 13. og 27. mai, 11. juni, 

12. og 26. august, og 9. september. Alle båter seiler i samme klasse. Antallet deltagende båter er 

stabilt. I 2019 var det 19 båter som startet minst en gang. Det er en oppgang på 1 båt sammenlignet 

med 2018. I doublehandedseilasene har antallet starter pr båt gått marginalt ned (fra 3,8 til 3,6) til 

tross for at antallet seilaser i serien er økt fra 5 til 6.  

 

Vinneren ble: 

NOR 10180 «Lucky Lady II» Morten Lycke Paul Skrede 

 

Også her var det gavekort fra SeaSea til de beste.  

Tilbakemeldinger fra deltagere er fortsatt svært gode. Stor takk til Bjørn Vadholm for vel 

gjennomførte seilaser.  

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

 

6.7 Møter/Fester 
Tur og hav komitéen har hatt 4 møter for å planlegge seilaser og medlemsmøter.  
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Det ble arrangert to kveldsmøter i 2019. Vi bruker vår Facebook-gruppe, annonsering på 

hjemmesidene til BS pluss at vi sender ut e-post. Møtene har vært åpen for alle, også ikke-

medlemmer. Temaene kretser rundt turseiling. Sammenlignet med tidligere å så har deltakelsen på 

kveldsmøtene vært rimelig god i 2019..   

• 16. jan.: Peter Keller fra seilsamvirket om seiling i eksotiske farvann. 

• 06. nov: Tor Kristian Øines med Skottland rundt på 80 minutter 

 

Etter siste seilas for sesongen var det rekefest i klubbhuset med premieutdeling. Premier ble delt ut 

for Doublehandseilasen, Serieseilasen og siste Gunderseilas.  Klubbmestere for seriens to Nor Rating-

klasser fikk sine velfortjente vandrepokaler.   

 

I år ble Evelyns pokal tildelt Petter Albrektsen for ivrig deltagelse og gode resultater gjennom flere år 

i både serieseilas og SeaSeaDoublehanded.  

 

 

6.8 Regattaresultater  
Våre seilere er aktive og har hevdet seg bra i ulike seilaser.  

• Christine Walder ble årets kvinnelige shorthandedseiler (seilmagasinets ranking) 

• Harald og Christine Walder med NOR 15670 «Mika» vant stor klasse i Raymarine 2Star 

• Morten Lycke med mannskap i NOR 10180 «Lucky Lady» vant klasse Nor rating R2 i Skagen 

Race 

• John Harald Henriksen med mannskap i NOR 14710 «Livlig» vant klasse M i Færderseilasen 

• Petter Albrektsen med mannskap i NOR 6251 «Red Lady» vant klasse H2 i Færderseilasen 

• Bjørn Vadholm med mannskap i NOR 21 «Barcarole» vant klasse T4 i Færderseilasen 

• Bjørn Hansen med mannskap i NOR 10621 «Sinbad» vant klasse R2 i Hollænderseilasen 

• Det utarbeides egen resultatliste for superonsdagene; klubbmesterne i Bærum (4all og Lucky 

Lady) topper også disse listene.  

 

6.9 Sesongen 2020 
Tur og Hav planlegger 2020 med samme aktivitetsnivå som tidligere år. 
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