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TUR & HAV UTVALGET 2017 

Tur & hav utvalget har i 2017 bestått av Magne Aalen, Carl Olav Wickmann, Bernt Bjørnsen, Willy Berg 

Larsen, Lars Christian Stendal, Trond Wickman og Frode Rønning.  

Arrangementene til Tur og Hav gruppen har fulgt sitt vante mønster, med Isbjørnen, Serieseilaser, 

Stord Rundt, Bergen Singlehanded og Klubbmesterskapet som  faste ingredienser på regattabanen. 

Utenfor regaVintersesongen holdt vi klubbsamlinger om Spleising av tau, Båtelektronikk, Nytt og nyttig 

for seileren og Intro til serieseilasene. 

Oppmøtet på de vinterlige aktivitetene er vi godt fornøyde med, og vi har mottatt positive 

tilbakemeldinger på denne type sosiale sammenkomster i foreningen.  

I deltakerantallet for regattaene våre ser vi en svakere utvikling i Isbjørnen og Bergen Singlehanded 

sine antall, mens det er økning i Serieseilasene, Stord Rundt og Klubbmesterskapet samenlignet med 

tidligere.  

Følgende arrangementer er gjennomført: 

Isbjørnen. 

Årets første BS-T&H seilas ble igjen arrangert midterste helg i mars (18. mars 2017), og 15 båter fikk 

en fin seilas på Raunefjorden/Korsfjorden i godt vær og passe med vind. Denne regattaen fikk 

deltakerne bryt seg på bla. lense-start, sterk motstrøm, enkelte vindhull og ikke minst Fjord Line som 

skulle passere. 

For deltakere og arrangører var det kjekt at målebrevet i Norrating fra fjordåret fortsatt gjelder for 

dette arrangementet.  

Serieseilasene annenhver tirsdag fra begynnelsen av mai er limet i foreningen, og engasjerer mange. 

Det har vært 27 deltakere i klassen for båter med spinnaker og 7 stk i klassen uten. Totalt konstaterer 

vi derfor en økning på 10 stk siden 2016 og at vi ser ut til å ha snudd en nedadgående trend siden 2014. 

Terskelen for å delta i Serieseilasene forsøker vi å holde så lav som mulig, og det er fullt mulig å prøve 

seg uten målebrev på båten. Nytt for 2017 var at Tur og Hav gruppen avholdt et introduksjonskurs for 

de som skulle trenge å få noen tips eller generelle tips til å komme i gang med målebrev, påmelding og 

tilsvarende. For 2018 vil vi prøve med en ytterligere vri der vi inviterer alle som ønsker det med ut på 

en treningsrunde tirsdag 17. april som en slags Prolog før Serieselasene tar til.  

Kaffe og sosialt samvær med diskusjoner om dagens situasjoner etter seilasene har ikke vært et like 

selvfølgelig innslag på alle serieseilasene i 2017. Et annet og enda viktigere satsningsområde for 2018 

er derfor å tilrettelegge for den sosiale og sportslige dialogen etter seilasene når alle etterhvert 

kommer på land. Vi har merket oss en trend hvor det er færre som har tid til en liten debrief i 

klubbhuset, og vi vil for den kommende sesongen oppfordre deltakerne på regattabanen til å slutte 

opp om så fremt det er praktisk mulig. Tur og Hav utvalget vil forsøke bidra med god resultatservice, 

enkel servering og erfaringsutveksling i Dokken.  
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Tirsdagene hvor Tur og Hav båtene til BS ikke seiler på Raunefjorden i Serieseilasene har 15  båter fra 

Bergens Seilforening deltatt på en eller flere Korsfjordtrimmer, som arrangeres av Os Seilforening og 

Milde Båtlag.  

 

Stord Rundt. 

Det ble en en utfordrende natt med lite vind, stedvis tåke for sydgående løp fredag. Dette førte til 

avkortning ved Sigleflu lørdag morgen, de fleste båtene kom seg i mål før kl. 1600 lørdag.  Der deltok 

flest båter i den største Norrating klassen fulgt av Doublehanded klassen. Søndagens returregatta 

gikk unna på rekordtid med frisk sydvest bris. Arrangementet var også et felles arrangement med 

Stord Seilforening.  

 

Bergen Singlehanded 

Regattaen som hadde et opphold i 2016 til fordel for Norgesmesterskapet i Shorthanded, ble i 2017 

arrangert for 7. gang lørdag den 9. september. I denne regattaen er det kun skipper og båten i kamp 

med konkurrenter og naturkreftene. Den er annerledes enn alle andre regattaer på Vestlandet og 

tilbyr et unikt konsept i vår region. Løpet i 2017 gikk ut til Lille-Marstein og tilbake, med periodevis 

frisk vind. Seilerfest med middag, premieutdeling og hygge ble det også.   

Klubbmeserskapet. 

For Tur og Hav miljøet i foreningen markerer Klubbmesterskapet for mange punktum for sesongen. 

Regattaen har en profil der vi søker flest mulig deltakere og mannskaper i båtene, og i denne 

regattaen er må alle klare seg uten spinnaker.  I år var det 33 deltakere påmeldt, og regattaen 

foregikk på Raunefjoren sammen med Knarr-klassen. 

Fjord og Fjell: 

Fjord og Fjell IX ble  lagt til Uskedal, og over 15 båter valgte å tilbringe pinsehelgen der. Være var litt 

ymse, en alle fikk seg fine turer, selv om Ulvanosi må utså til neste gang. Fin stemning og god mat på 

Vertshuset i Uskedal. 

Fjord og Fjell X.: 

15 båter deltok på samlingen på Våge med flott seilas ned og tradisjonell tur på Tysnessåta og 

middag på Mandelhuset denne gangen. God mat og god stemning. 

Måling av båt, seil og rigg må til om du skal ha NOR Rating bevis for å delta i regatta. Magne Aalen og 

Trond Wickman er godkjente målere i BS, og har hatt sporadiske oppdrag i løpet av året.  
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Deltakeroversikt de siste år: 

Antall 

påmeldte 

 

Serieseilasene Isbjørnen Stord Rundt BSH Klubbmesterskap 

2007  19 31  18 

2008 19 14 32  14 

2009 22 30 33  24 

2010 29 31 46 40 25 

2011 48 28 30 62 28 

2012 

2013 

26 

33 

38 

30 

45 

38 

63 

71 

32 

21 

2014 

2015 

2016 

38 

26 

24 

31 

23 

19 

39 

28 

30 

63 

68 

* 

36 

27 

28 

2017 34 15 34 47 33 

*Utgikk til fordel for NM Shorthanded 

Klassevinnere i sesongens BS-regattaer: 

Isbjørnen: 

Med spinnaker. 

NORRating fom 0.985: «White Shadow», Eirik Rosenberg, Bergens Seilforening 

NORRating 0921- 0.984: «FS2», Jan Vidar Norstrand, Nordhordaland Seilforening 

NORRating tom 0.920: «Shiraz», Gordon Wright, Askøy Seilforening 

NORRating uten spinnaker: Majuca, Lars Hovland, Bergens Seilforening 

 

 

Serieseilasene: 

NORRating med spinnaker: «Krutlisa», Team Krutlisa 

NORRating uten spinnaker: «Nora», Tore Johan Smidt 

 

Stord Rundt: 

Doublehanded: «Tussi», Paul Øyvind Mehammer, Os Seilforening 

NORRating fom 0.985: «Ranegutt», Jan H Nordeide, Ran Seilforening 

NORRating tom 0.984: «Octavia», Petter Strømme, Askøy Seilforening 
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Bergen Singlehanded: 

Knarr: «Lucinia», Lars Jåvik, Bergens Seilforening 

NORRating t.o.m 0.969: «Nova», Kristian Bekkenes, Askøy Seilforening 

NORRating f.o.m 0.970: «Vito 4», Petter Ankjær-Jensen, Ran Seilforening 

NORRating uten spinnaker: «Ferdinand II», Trond Berntsen, Askøy Seilforening 

Klubbmesterskapet: 

NORRating uten spinnaker: Winocean, Carl Olav Wickmann 
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NORSK KNARRKLUBB - VEST 

Styre her vest har hatt 2 møter og ellers diskutert saker pr epost. Det har ikke vært saker av stor 

betydning utover forslag endring av Den Norske Knarrklubbs lover. Dette er det litt mer om lengre 

nede i rapporten. 

Ellers i 2017 har det vært stor aktivitet i klubben. Det ble gjennomført 3 gode vintermøter med 

følgende tema: 

Det første møte var todelt med følgende tema: 

Hvordan seile smart. 

Foredraget ble holdt av Erik Rosenberg som normalt seiler i Stor båt, men har også seilt Knarr. Det 

ble et interessant foredrag med fokus på forarbeid, man vinner ikke uten en godt gjennomarbeidet 

strategi. 

Hvordan vedlikeholde kjøl og aluminiumsmaster 

Geir Myre holdt et svært godt foredrag om hvilke problemer en kan få og hvorfor. Så fokuserte han 

på hvordan vi på best mulig måte kan unngår problemer og hvordan utbedre skadene. 

Møte nummer to dreide seg om seil og hvordan komme raskest mulig rundt banen. 

Vår danske Knarrvenn Tom Carlsen holdt en engasjerende og langt foredrag med fokus på rigg og 

seiltrim. Tom kan svært mye om seiling og han tok for seg det meste ved regattaseiling på bane. 

Starten, merkerundinger, taktikk som gjør deg til en vinner. Det ble en kveld med Tom som vi alle 

husker lenge. 

Møte nummer 3 dreide seg om endringer i kappseilingsreglene 

Magne Sandtorv orienterte oss om disse, men også betydningen av regler som er uendret. I løpet av 

sesongen har det vist seg at vi tolker reglene litt forskjellig og det er et klart behov for oppfriskninger. 

Men Magne sin gjennomgang var svært god og nyttig for alle som var der. Neste vinter skal 

regelgjennomgang prioriteres høyt og møte omkring tema markedsføres høyt. 

 

Vi slet litt med vårpussen da det ikke ble godt vært til å lakke og male. Men båtene ble sjøsatt til slutt 

og første seilas ble gjennomført 16. mai. Deltakelsen i år har vært god i de aller fleste seilasene med 

16 som det høyeste. Deltakelsen sett under ett er også rimelig god, men den har falt til under 20. 

Neste år skal vi arrangere NM og da må deltakelsen over 20 igjen. Slike arrangementer er viktig for å 

holde klassen på et godt høyt nivå.  

Utviklingen i klassen totalt sett er god. Antall båter med aluminiumsmaster øker og i år er det 3 båter 

til med slik rigg. Det er et mål å få alle over på ny rigg, men det vil ta noe mer tid. Med tilvekst vært år 

vil vi om ikke lenge nå dette målet.  
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De beste seilerne seiler mye. De 5 beste har alle seilt mer enn 25 seilaser og de har alle svært gode 

plasseringer. Det ser man også av rankinglistene, det er svært jevnt mellom disse. Dette viser tydelig 

at høy deltakelse skaper resultater. Øvelse gjør mester som kjent. Men ikke alle kan delta i alle 

planlagte regattaer. Knarrklassen trenger alle enten de seiler mye eller lite. Så vi ønsker å finne gode 

løsninger som gir noe til alle enten man kun er ute for å hygge seg eller for å vinne. Eller fordi man 

har bestemt seg for at kunnskapene om seiling skal forbedres. Vi i styret ønsker derfor innspill som 

kan forbedre og øke interessen på alle plan.  

I forbindelse med årets IKC som i år gikk i Oslo deltok følgende skipper med sitt mannskap: 

Johan Hvide 

Carl Fredrik Joys 

Tor Helge Valen 

Bjørn Ole Raknes 

Finn Totland 

Carl Fredrik startet mesterskapet svært godt med en først og en andre plass første dag. Han holdt 

koken relativt lenge, men til slutt gikk Johan forbi med ett poeng. Johan endt på sjuende plass og Carl 

Fredrik på åttende. Totalt sett ble dette ett godt mesterskap for våre deltaker. Til IKC stiller de aller 

beste Knarr-seilerne og konkurransen er på et svært høyt nivå. 

Det ble varslet endringer i Loven for Norsk Knarrklubb. Dette har en komité arbeidet med, men det er 

ikke fullført. Styre for Norsk Knarrkubb har til årsmøte en egen orienteringssak om dette viktige 

tema. 

Årets vinnere er: 

Serie vår  Tor Helge Valen 

Serie høst  Carl Fredrik Joys 

Serie samlet  Carl Fredrik Joys 

Sommer Milde  Lars Jårvik 

Norgesmester  Johan Hvide 

Sommer BS  Johan Hvide 

Sommer samlet  Tor Helge Valen 

Kretsmester  Johan Hvide 

Singelhanded  Lars Jårvik 

Klubbmester  Johan Hvide 

Samlet ranking  Johan Hvide 
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Bronseknarr  Johan Hvide 

Uttak til IKC 2018 i København: 

Johan Hvide 

Tor Helge Valen 

Carl Fredrik Joys 
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BS-FOIL 

Bergens Seilforening har fra høsten 2017 leid to foilende enmannsjoller av typen Waszp som videre 
har blitt leid ut til en seiler per båt. I tillegg til disse to båtene har det i år også kommet en privat 
waszp i foreningen som også har vært en del av BS Foiling Team. Seilerne som har leid en båt, har 
hatt ansvar for å rigge og vedlikeholde båtene samt å gi seilere fra andre båtklasser grunnleggende 
opplæring i foilseiling. BS Foiling Team har siden oppstarten i august 2017 vært et åpent tilbud for 
alle som ønsker å prøve seg på foilseiling i Bergen. Sammen med Ran Seilforening er vi en del av 
Foiling Norway sin satsning på Vestlandet for økt interesse og kunnskap om foilseiling i Norge. Vi har i 
år hatt med oss seilere fra jolle-, brett-, laser-, snipe- og knarrklassen. Det har vært utrolig kjekt å se 
at seilere med så ulik bakgrunn og alder har hatt så mye glede av disse felles treningsøktene. 
 

Waszp Cup Norway - Bygdin 1057 m.o.h. 

22.-24. september ble det for første gang arrangert regatta i høyfjellet i Norge. Anledningen var den 

første Waszp Cup Norway, noensinne. Totalt var det 19 båter på startlinjen. BS Foiling Team var 

representert med fire seilere; Mathilde-Elise Lind, Nils-Henrik Lind, Andreas Hjellestad og Karianne 

Fonn Jårvik. Med oss hadde vi to waszper som vi seilte annenhver seilas. Dette ble en svært lærerik 

helg med mye ny informasjon om rigging og teknikk. Resultatmessig har vi helt klart noe å strekke oss 

etter. Regattaen ble arrangert i 5 grader, 9 m/s og spektakulære omgivelser.  

 
  
Kort om BS FOLING TEAM 2017: 
 
Oppstart: august 2017 
Hovedansvarlig: Karianne Fonn Jårvik 
Mål: Å ha det gøy på vannet! Vi ønsker absolutt 
alle velkommen ombord og i miljøet. 
Antall båter: Bergens Seilforening leier 2 stk. fra 
Foiling Norway, 
i tillegg er det per i dag 1 privat Waszp i foreningen 
Hovedsponsor: Sea Cargo 
Ansvarlige seilere: Karianne Fonn Jårvik, Alexander 
Wallem Berge, Andreas Hjellestad og Johan Hvide. 
 
 
 


