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TUR & HAV AKTIVITETER 2012  
 

Tirsdagsseilaser på Raunefjorden fra 1. mai og 

Korsfjordtrim fra 8. mai  

Annenhver tirsdag fra og med 1. mai, seiler vi uhøytidelig regatta på 

Raunefjorden. Egen klasse for båter uten spinnaker i egen start. Har 

du ikke anledning å delta med egen båt, er det mange som trenger 

mannskap. Ta kontakt med Willy Berg-Larsen på m. 93 04 64 78, så 

skaffer han deg plass om bord på en båt. Før regattaen, som starter 

kl. 18:30, vil du kunne kjøpe en enkel og rimelig middag i Klubbhuset. 

Kaffe og vafler etter innkomst.  Hver annen tirsdag er det mange 

båter fra BS, som deltar på Korsfjordtrimmen. Starten går ved Blia og 

arrangeres i fellesskap av Milde Båtlag og Os Seilforening. Se mer 

informasjon om Korsfjordtrimmen på siste side. 

Vi håper du også vil være med, dette er gøy og sosialt! 

 

Stord Rundt - 8.-10. juni 

Regattaen starter ved Bjelkarøy fredag kveld og går i en vakker led 

sydover Nyleia mellom Stord og Bømlo inn i lørdagsnatten. Målgang 

ved Leirvik på Stord. Lørdagen er det landligge og avslapping i Leirviks 

flotte gjestehavn. Om kvelden er det seilerfest og premieutdeling på 

restaurant Arena like ved havnen. Søndag er det start ved moloen og 

målgang ved Bekkjarvik. 

Regattaen passer både for vennepar på tur, familien og det 

skarpskodde regattalaget. Regatta-arrangementet har fått mange 

gode tilbakemeldinger de siste årene. Stord Rundt er den fine 

blandingen av naturopplevelser nattestid og en fin sosial ramme. Har 

du ikke fått med deg denne før, er det på tide!  

 

T&H Utvalget 

 

   Hovedformålet til utvalget er 

å bidra til økt aktivitet blant 

foreningens medlemmer som 

har tur/havseiler. Utvalget 

fokuserer på regattaseiling, 

men vil også ha tilbud til deg 

som bare ønsker å drive med 

turseiling. 

   Vi ønsker flere hjelpende 

hender til å sørge for et godt 

tilbud, og ønsker du å være 

med er det bare å ta kontakt 

med et av 

utvalgsmedlemmene. 

Kontaktinformasjon finner du 

på s. 4 i informasjonsbrevet. 
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NYHET 2012! Fjord og Fjell – felles turseilas til Våge på 

Tysnes med fjelltur til Tysnessåta 15.-17.juni 

Dette er en av årets nyheter, som vi håper blir tatt vel i mot av BS 

medlemmene! Dette skal være årets mest sosiale tur, og er en 

moderne versjon av det som i «gamle dager» ble kalt 

«eskadreseilas». Her trenger du verken LYS bevis eller kave med å 

komme først i mål. Vi seiler sammen fra BS om fredagen kl. 18:00. 

Mulig det kan bli noen "private regattaer" over Bjørnefjorden, det 

bestemmer du selv, men det blir ingen tidtaking og resultatlister. Blir 

det lite vind starter vi motoren, og du ankommer Våge når du selv 

ønsker det fredagskvelden. Ved ankomst sørger du for din egen 

middag og selskapelighet etter eget ønske. 

Lørdag er det full flagging i havnen (om du har signalflagg om bord). 

Lørdag formiddag planlegger vi felles fjelltur til Tysnessåta, for de 

som ønsker det. Vi vil prøve å få satt opp buss fra Våge til et egnet 

startsted for turen.  Om søndagen er det felles avgang fra Våge kl. 

12:00, eller når du selv måtte ønske det. 

Lørdag kveld legges det opp til felles middag på Mandelhuset, 

restauranten som ligger i havnen, se www.mandelhuset.no.  Hva du 

vil være med på av aktivitetene på Tysnes er helt opp til deg, men vi 

må ha påmelding slik at vi kan reservere plasser i havnen og bestille 

både bord og buss. 

Følg med på websidene til BS for påmelding og nærmere 

informasjon. 

 

NYHET  2012! Månedens havn  

«Månedens havn» er et nytt initiativ og et tilbud til turseilerne som 

ønsker å treffe andre båter fra BS i en uthavn. Her vil det ikke være 

noe organisert opplegg.  Her er det opp til den enkelte hva man vil 

gjøre av felles grilling og andre aktiviteter sammen med andre. Det 

eneste vi garanterer er at det er sannsynlig at du treffer likesinnede 

fra BS om du ønsker å ha det sosialt – og kanskje få noen nye 

bekjentskaper. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mandelhuset.no/
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Månedens havn 12-13. mai  GODØYSUND 

Månedens havn 2.-3. juni  MØKSTER 

Månedens havn 30.juni-1.juli HORGO 

Månedens havn 4.-5.august VINNESVÅGEN (sør på 

Huftarøy) 

Månedens havn 1.-2. september SKORPO 

Nærmere beskrivelse kommer på BS web’en. 

 

Bergen Singlehanded – 8. september 

Bergen Singlehanded ble første gang arrangert i 2010, og uten mye 

markedsføring startet 30 båter. I 2011 var antallet båter doblet til 60! 

Klarer vi enda flere i år? Som navnet sier er det en regatta med kun 

en mann eller kvinne om bord. Her trenger du ikke tenke på 

mannskap – det er kun deg selv og båten. Regattaen har flere 

løpsalternativer, men de to gangene den har vært arrangert har vi 

seil løpet «Vest i Havet», med start sør-øst av Bjelkarøy, ut 

Korsfjorden og runding av to bøyer ute i havet nord og sør for 

Marstein Fyr og til mål ved Bjelkarøy, et løp på 30 nautiske mil. En litt 

utfordrende, men fantastisk seilas, som alle mestrer.  

Alle som har vært med skryter av denne nykommeren på 

regattafronten. Følg med på nettet og meld deg på! 

Om kvelden er det stor fest med premieutdeling i Klubbhuset. 

 

Klubbmesterskap -  22. september 

Klubbmesterskapet er sesongavslutning for de fleste i BS, om du da 

ikke tar turen til Stord for å delta i Windjammerseilasen første helgen 

i oktober. 

Klubbmesterskapet seiles også i år i LYS uten spinnaker på 

Raunefjorden og Korsfjorden. 
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Tradisjonen tro blir det fest i Klubbhuset med premieutdeling. En av 

årets triveligste regattaer og med alltid høy stemning i Klubbhuset 

etter regattaen. 

 

Måling av seil og båter 

Skal du seile regatta må du ha et Lysbevis. Har du ikke ordnet dette 

enda – ta kontakt med våre autoriserte målere; Magne Aalen 

 m. 93 46 72 35, eller Trond Wickman m. 92 44 73 83.  Ta en kikk på 

www.norlys.org og www.seiling.no så finner du ut mer om LYS regler 

og seillisens. 

 

Tur & Hav utvalget 2012 - kontaktinformasjon 

Jan Hjellestad, Leder m. 90 88 22 48 

Willy Berg-Larsen m. 93 04 64 78 

Bernt Bjørnsen m. 95 74 00 81 

Helge Haglund m. 92 22 48 53 

Øyvind Krokeide m. 91 39 53 90 

Lars Christian Stendal m. 91 11 55 16 

Trond Wickman m. 92 44 73 83 

Magne Aalen 

 

 

 

m. 93 46 72 35 

 

 

Bergen, mai 2012 

 

www.bergens-seilforening.no  

VI ER I VINDEN – HELE LIVET! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.norlys.org/
http://www.seiling.no/
http://www.bergens-seilforening.no/
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