Hei alle,
Seilsesongen 2016 sparkes offisielt igang for noen av de ivrigste nå i helgen. Jeg tenkte derfor
det var på sin plass med en liten info-mail til samtlige "gamle" og noen nye seilere

Planleggingen av sesongen er godt igang og sportskomiteen ved Trine-Lise Isager forsøker etter
beste evne å sy sammen et opplegg som skal føre til yrende BS liv både i Kviturspollen og på
lokale/nasjonale/internasjonale treninger og regattaer. Årets trenerkabal er enda ikke helt ferdig,
men nøkkelressurser vi har med oss er:
Karianne Jårvik - Optimist NC
Karol Franz - Brett
Ismael Gallego - Brett
Emilie Katrin Vabø - Optimist Mellomgruppe
Kristoffer Skaaland - Optimist Nybegynner

I tillegg håper vi på hyggelige bidrag fra foreldre i sikringsbåter, vaffelpressen, bærehjelp etc.

Nytt av året er at juniorgruppen har fått sin egen side på nett. Adressen er http://www.bergensseilforening.no/grupper/junioravdeling/
Denne siden vil bli brukt som offisiell informasjonskanal for informasjon som er relativt statisk.
Nyttige navn, nummer og dokumenter vil bli lagt ut her slik at folk enkelt kan finne frem.
Allerede ligger der en del nyttig info så bare ta en titt. Dag til dag info av litt mer uformell
karakter vil bli lagt ut på "Seiling er Gøy" på Facebook. For de som ikke er medlem i denne
gruppen kan det ordnes.
I tillegg vil mailadressen juniorgruppen@bergens-seilforening.no være «betjent» av noen som
«vet».

Frem til sesongen starter på vannet for alle har vi tilbud om fysisk trening for alle. Søråshøgda
Skole torsdager kl 1900 - 2000 er en fin mulighet til å bli kjent samtidig som vi holder formen
ved like.
Når vi kommer oss på vannet for fullt vil sesongens treningstider bli som følger:
Nybegynnerer: Onsdag og Lørdag
MellomGrupper: Onsdag og Lørdag (og noen på Tirsdagsseilas)
Ladysurf: Onsdag

NC-Grupper: Tirsdag, Onsdag, Torsdag (og sikkert mer)
Dette skal forhåpentligvis føre til at alle finner en gruppe som passer og som man vil trives i.

For å sikre et yrende liv på kaien til våren ber jeg dere alle snakke varmt om seilsportens gleder
til venner og kjente. Helgen 30 april – 1 mai vil bli den offisielle oppstarthelgen for de aller
ferskeste. Den vil inneholde «veltekurs» i Slåtthaughallen og lek og morro i Bergens
Seilforening både på land og til vanns. Mer deltajert info vil komme etterhvert.

Inntil vi sees igjen må alle ha en fin vinter.
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