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BERGENS SEILFORENING 

TUR & HAV UTVALGET 2016 
 

 

Tur & hav utvalget har i 2016 bestått av Magne Aalen (leder til okt 2016), Carl Olav Wickmann 

(leder fra okt 2016), Bernt Bjørnsen, Willy Berg Larsen, Lars Christian Stendal, Trond 

Wickman og Frode Rønning.  

Sportslig sett har vi også i 2016 fulgt den nå innarbeidede malen fra foregående år, med unntak 

av at Bergen Singlehanded gikk ut til fordel for Norgesmesterskap Shorthanded.  

Deltakelsen i våre øvrige regattaer var på tilnærmet samme nivå som året før, men dette er 

dessverre en nedgang i forhold til tidligere toppnoteringer. Vi ser også at regattaer det er naturlig 

å sammenlikne med i andre foreninger har tildels betydelig høyere deltakelse, og at 

deltakerandelen fra våre medlemmer er relativt høy i våre regattaer. Med mindre dette er 

tilfeldig, kan det indikere at våre arrangement ikke oppfattes tilstrekkelig attraktive blant 

seilerne i våre naboforeninger. 

Følgende arrangementer er gjennomført: 

 

Isbjørnen. 

Årets første BS-T&H seilas ble igjen arrangert midt i mars, og 19 båter fikk en fin seilas på 

Raunefjorden/Korsfjorden under friske forhold. Noen båter lå langflate i jibbene nordover i 

Lerøyosen, men alle som startet kom vel i mål. 

 

Tirsdagsseilasene  

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

Terskelen for å delta er lav, det er fullt mulig å prøve seg uten målebrev på båten, 

middagsserveringen i Dokken før start gjør det lett å dra rett fra jobb og det er alltid plass til 

nye mannskaper som har lyst til å seile regatta. Vafler og sosialt samvær med diskusjoner om 

dagens situasjoner etter seilasene har også vært en god tradisjon. Tirsdagene vi ikke seiler på 

Raunefjorden i Serieseilasene har 13 BS båter deltatt på en eller flere Korsfjordtrimmer, som 

arrangeres av Os Seilforening og Milde Båtlag.  

 

Stord Rundt. 

Arrangementet var igjen tilbake til «normalen», med start fredag kveld. Det ble en 

utfordrende natt med lite vind og avkortning under broen syd i Stokksundet, og starten søndag 

morgen ble flyttet fra Leirvik til samme sted i påvente av vind. Da vinden endelig kom fikk 

deltakerne en flott kryss til målgang i Bekkjarvik. Nytt av året var premieutdeling for fjorårets 

Sunnhordland Race (nordgående løp) og Stord Rundt sammenlagt under festmiddagen lørdag. 

Arrangementet var som vanlig et godt samarbeid med Stord Seilforening.  
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Norgesmesterskap Shorthanded. 

Mesterskapet ble arrangert for første gang i 2015 i Son, og vi var meget stolte over BS ble 

tildelt mesterskap nr 2. Tidlig i planleggingsfasen ønsket vi å ha et felles arrangement der 

Bergen Singlehanded og NM Shorthanded ble arrangert sammen, men det viste seg lite 

hensiktsmessig og Bergen Singlehanded gikk derfor ut til fordel for NM. På bakgrunn av høye 

deltakertall i de to store shorthandedregattaene i Bergensområdet, Bergen Singlehanded og 

Seilmakeren Doublehanded, hadde vi nok forventet at flere enn de 32 påmeldte besetningene 

hadde funnet det spennende å delta i NM på hjemmebane. Det medførte dessverre at det bare 

ble en klasse, da det er krav til minimum 20 båter i hver klasse for å bli godkjent som NM. 

Det er mulig at tre baneseilaser ila en dag har vært skremmende for en del seilere, men de som 

valgte å stille fikk et flott mesterskap med akkurat passe vind under baneseilasene og litt 

friskere under distanseseilasen ut til Marsteinen på søndag. Vinnerne av liten klasse i 2015, 

Magne Klann og Karl Einar Jensen forsvarte mesterskap i lånt Express. 

 

Klubbmeserskapet. 

Etter en sesong med generelt lite vind, fikk vi det motsatte på klubbmesterskapet.  Av de 28 

påmeldte var det bare 9 båter som fullførte alle tre rundene rundt Lerøy. Det ble registrert en 

del ødelagte seil og annet utstyr, men også en del smil blant de som var og ute og følte på 

naturkreftene. En del valgte nok også å gi seg før det oppstod noe uønsket. 

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 

*Utgikk til fordel for NM Shorthanded 

Klassevinnere i sesongens BS-regattaer: 
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Isbjørnen: 

Med spinnaker. 

NORRating fom 0.985: Scirocco III, Bernt Svendsen, Askøy Seilforening 

NORRating 0921- 0.984: High Five, Eivind Wiik, Askøy Seilforening 

NORRating tom 0.920: Shiraz, Gordom Wright, Askøy Seilforening 

NORRating uten spinnaker: Majuca, Lars Hovland, Bergens Seilforening 

 

Stord Rundt: 

Doublehanded: Mathilda, Bjørn Rundhovde, Nordhordland Seilforening 

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

NORRating tom 0.984: Shiraz, Gordom Wright, Askøy Seilforening 

Norgesmesterskap Shorthanded: 

Magne Klann og Karl Einar Jensen 

 

Serieseilasene: 

NORRating med spinnaker: Krutlisa, Karl Gjerde 

NORRating uten spinnaker: Nora, Tore Johan Smidt 

Klubbmesterskapet: 

NORRating uten spinnaker: Winocean, Carl Olav Wickmann 

 

Bergen Sailing Team: 

Vi gratulerer Torkjel Valland med mannskap på White Shadow med seier i Marstrand Big 

Boat Race, tredjeplass i NM ORCi og Hankø Race Week, samt 6 plass i VM.  

Klubbkvelder: 

Spleisekurs. 

Årets første klubbkveld ble faktisk overbooket, men med kyndig veiledning av Aage 

Hedegaard-Larsen fra Seilmaker Iversen fikk alle deltakerne likevel prøvd seg på flere 

varianter av spleising på moderne flettet tauverk. 

Historien om White Shadow 

Torkjel Valland fortalte om satsingen sin fra da han som landkrabbe bestemte seg for å kjøpe 

en Landmark 43 og frem til de bl a vant NM i stor klasse ORCi i 2015. 

Organisering om bord med stort og lite mannskap: 
Eirik Rosenberg gav gode råd om hvordan mannskapet best organiseres under regatta. 
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Fjord og Fjell: 

Fjord og Fjell VII ble igjen lagt til Rosendal, og over 20 båter valgte å tilbringe pinsehelgen 

der. Turalternativene var mange og varierte mellom topptur til Malmangernuten, galleritur til 

Guddal Galleri og noen valgte også å ta skiene fatt med tur til Fonnebu. 

Fjord og Fjell VIII. 15 båter fikk med seg en flott helg i Bekkjarvik, med tur fra Stolmen 

tilbake til Bekkjarvik via Kongsen og etterfulgt av en meget smakfull middag på 

Gjestgiveriet. 

 

Mannskapsbørs.  

Vi ønsker det skal være mulig å være med på regatta om du ikke har båt, eller om du har egen 

båt og ønsker å være med for å lære. De fleste båter mangler mannskap, så her er det gode 

muligheter for en seiltur. T & H driver sin egen mannskapsbørs i sesongen, med Willy Berg 

Larsen som børssjef 

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 klassemålere, og gjennomførte som tidligere 

«massemåling» under sesongåpningen..  
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NORSK KNARRKLUBB – VEST 
 

Styret har i år bestått av følgende personer: 

 Formann:  Carl-Fredrik Joys 

 Kasserer:  Jogeir Hvide 

Styremedlem:  Andreas Iversen 

 Styremedlem:  Lars Jårvik 

 

Seilsesongen 2016 

Årets seilsesong som varer fra mai til september har vært aktiv med 33 enkelt seilaser 

(utenom IKC og NM) gjennomført på Raunefjorden og Korsfjorden, se vedlagte resultatlister.       

 

Serieseilasene har utpekt seg som de mest populære seilasene som flest deltar på, og har hatt 

stabil deltagelse med 8-16 båter. I løpet av året har 22 knarrer konkurrert aktivt på 

regattabanen.   

 

Årets NM ble seilt i Oslofjorden og vi må gratulere Johan Hvide med nok et NM gull.  Johan 

vant også Kretsmesterskapet.  Carl-Fredrik Joys har også hatt en god sesong med seier i 

totalranking, vinner av bronseknarren (10 beste resultater), vinner av serieseilasene totalt og 

serieselas vår og høst.   

 

Lars Jårvik vant BS sommerseilas, og Lars Hvidsten vant Milde sommerseilas.  

Klubbmesterskapet ble vunnet av Eirik Rosenberg i familien Iversen sin Knarr.   

 

Årets Kvalvågseilas ble dessverre avlyst på grunn av dårlig vær,  men vi hadde en flott 

sommerhelg i Austevoll  og fine seilaser arrangert av Austevoll Seilforening med vinner NOR 

143.   

 

Neste års IKC blir arrangert av KNS i Oslo, og da får vi anledning til å stille 5 lag fra Bergen.  

De som er tatt ut til å seile neste års IKC er; Johan Hvide, Carl-Fredrik Joys, Helge Valen, 

Lars Hvidsten og Lars Jårvik.   

 

Vi retter en stor takk til frivillige regattaarrangører fra Bergens Seilforening og Milde Båtlags 

om har gjort en glimrende jobb gjennom hele sesongen.   

 

International Knarr Championship 

Det 48. IKC ble arrangert i San Francisco.  Her deltok alle de beste Knarrseilerne fra San 

Francisco, København, Oslo og Bergen med til sammen 25 lag.  Fra Bergen stilte Lars Jårvik, 

Carl-Fredrik Joys og Johan Hvide. Johan Hvide med mannskap med ble beste norske lag på en 

14. plass.  Amerikanerne gjennomførte at fantastisk arrangement, både regattamessig og sosialt.   

 

 

Flåten/nye medlemmer 
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Knarren er opprinnelig konstruert i 1943 av Erling Kristoffersen, og fra 1974 begynte man å 

bygge båten i glassfiber.  Flåten i Norsk Knarrklubb Vest teller 37 båter, hvorav 33 båter har 

sin tilslutning til Bergens Seilforening.   Av båtene i BS er 16 plastbåter og 17 trebåter som 

konkurrerer helt likt. Samlokaliseringen i BS er en viktig drivkraft for det aktive miljøet klassen 

og for at Knarren gjennom lang tid har vært det største og mest aktive entypemiljøet i vår region.  

I løpet av året har flere knarrer fått nye eiere og det er svært positivt at flere av de nye 

knarreierne er aktive regattaseilere.  Spesielt hyggelig er det at vi begynner å få et miljø med 

aktive seilere fra Austevoll som nå har fire aktive båter i foreningen.  De har også tatt initiativ 

til å arrangere en årlig sommerseilas i Austevoll som gleder oss til å følge opp. Vi registrerer at 

standarden på båtene stadig blir bedre, og overgangen til aluminiumsmast representerer en 

betydelig oppgradering av flåten.   

 

Årets oppussingspris går til Jarl Fleten som har tatt NOR 128 fra vrak til en de fineste båtene i 

flåten. 

 

Medlemsmøter 

I løpet av vintersesongen har det vært arrangert medlemsmøter med blant annet 

kappseilingsregler og trimming av Knarren som temaer. 

 

Aluminiumsmast 

På generalforsamlingen i Norsk Knarrklubb i 2013 ble det vedtatt å åpne for å erstatte tremasten 

med aluminiumsmast slik de allerede har gjort i Danmark og USA.  Erfaringene fra USA og 

Danmark er svært gode, men viser også båten seiler hurtigere med en lettere alumast.  I Norge 

har vi vedtatt at alumaster kan tas i bruk med vektkompensasjon slik at de skal være like tunge 

som tremastene.  12 av de mest aktive knarreiere fra Bergen har gått til anskaffelse av alumast, 

og fra neste sesong blir det 15 båter med alumast.  Vi håper at flere etter hvert vil skifte ut 

tremasten. 

 

Bergen 25. oktober 2016 

 

Carl-Fredrik Joys 

 

 

 

 

 

 

 

 


