
 

Årsberetning for Bodø Seilforening 2021. 

Styrets sammensetning: 
Leder Håkon Byberg  

Nestleder Britt Nyland Gustavsen 

Kasserer Morten Wilmann  

Styremedlem Nils Eldby  

Styremedlem Jens Beranek Holm 

Styremedlem Mari Sando  

Varamedlem Roar Wiik  

Varamedlem Gyda Bjørgo Larsen  

Varamedlem Christian Malmquist  

Revisor Morten Leiknes  

Revisor Erik Bang 

 

Valgkomite: Olav Taraldsen og Håkon Sten Gustavsen  

 

Kontrollutvalg: Morten Leiknes og Erik Bang  

 

Styrets arbeid.  
Det har vært avholdt 4 styremøter, og 25 saker har vært behandlet.  

Foreningen hadde ved årsskiftet 133 registrerte medlemmer, 45 kvinner (34%) og 88 menn 

(66%). 

10 av våre medlemmer er under 12 år 

 

 



Et annerledes år, 2021. 
Året har vært preget av Covid19, men vi har lagt til rette for gjennomføring av de aktiviteter 

og arrangementer som har vært mulige.  BSF har hele tiden fulgt regler og retningslinjer gitt 

av FHI, regjeringen, Bodø kommune og NIF/NSF.  Det årlige seilkurset for nybegynnere ble 

først gjennomført i september, Nordland offshore Race ble erstattet av en mere kystnær 

doublehandedregatta, og Vestfjordseilasen ble dessverre avlyst.  

Bodø Seilforenings mål for 2022. 
Styret mener at følgende punkter bør være retningsgivende for arbeid i 2022. 

1. Opprettholde regattaaktiviteten og styrke turseilingen.  

2. Øke deltakelsen på foreningens arrangementer.  

3. Støtte Jollegruppa som en selvdreven aktivitet i foreninga.  

4. Støtte Seilsportsgruppa som en selvdreven aktivitet i foreninga.  

5. Være med å fremme arbeidet for et renere hav gjennom holdningsskapende og  

praktisk arbeid.  

6. Profilere BSF bedre utad som en aktiv og inkluderende forening med mye seilglede.  

7. Fortsette arbeidet med sjøsportsenter. 

Bodø Seilforenings komitéer og grupper i 2021. 
● Seilsportgruppa: leder Roar Wiik 

● Jollegruppa: leder Roar Wik 

● BSF Lofoten: leder Roar Bårdsen 

● BSF Vesterålen: leder Jacob Jacobsen 

● Regatta komitéer 

o Tirsdagsserien: leder Hege Kvalnes  

o Nordland Offshore Race/Bodø doublehanded: Leder Olav Taraldsen 

o Vestfjordseilasen: Leder Jens Petter Beranek Holm 

o Væran rundt: leder Britt Nyland Gustavsen/Håkon Sten Gustavsen 

o SeilUt 2021: Leder  Bernt Aanonsen 

o Bodø mixdouble: Leder Kai Linde 

o Landegodeseilasen: Leder Bernt Aanonsen 

o Fjordomseiling: Leder Nils Eldby 

o Introkurs seiling:Leder Ola Sakshaug 

o Sjyvotten: leder Nils Eldby 

 

For styret  

Håkon Byberg 



 

 

Aktivitetene:  
● Årets seilkurs ble i år lagt til September pga Covid19. 

● Tirsdagsseilasen 

● Nordland Offshore Race ble ikke arrangert på grunn av COVID-situasjonen, men vi 

fikk Bodø doubelhanded i stedet.  Dette var en mere kystnær regatta som gikk ut 

rundt Helligvær, Givær, Kjærvær, og inn til Bodø igjen. 

● Væran Rundt. 

● Bodø Mixed Double. 

● SeilUt 2021. 

● Årets Landegodeseilas ble ikke arrangert på grunn av COVID situasjonen. 

● Årets Vestfjordseilas ble ikke arrangert på grunn av COVID situasjonen. 

● Jollekurs for nybegynnere. 

● Fjordomseiling. 

● Nattaseilas. 

● Sjyvotten. 

● Deltakelse i den nasjonale Seilsportsligaen. 

● Årsfest på Ramsalt. 

● Noen uformelle tirsdagstreff på En Kopp. 

 

Tirsdagsseilasene 2021. 
Tirsdagsserien 2021 ble litt spesiell dette året grunnet begrensninger på grunn av 
coronarestriksjoner.  Dette gav komiteen et ikke ubetydelig merarbeid med å 
registere deltakere for å sikre en eventuell smittesporing.  
Totalt 16 seilaser ble gjennomført med første runde 27. mars, og siste runde 28. 
september. 
Nattseilasen ble arrangert som en egen seilas med egen premiering, samtidig som 
resultater fra nattseilasen gikk med som siste runde av tirsdagsseilasen.  
Klassefordelingen var 8 båter i minste klasse og 10 i største klasse. Det var svært lav 
deltakelse i klassen for sportsbåter(J80). Ikke mange deltakende båter, men til tross 
for kjipe coronarestriksjoner var det 3 nye deltakende skippere på listene våre. Det 
var vi svært fornøyde med. Det er bare å håpe at de blir med oss i 2022.  
 
Løypa ble satt etter kl 12 på tirdagene, og kunngjort på BodøSeil der det er mulig å 
lese innhold selv om man ikke er på Facebook. Det ble så gjort en ny vurdering av 
vær og føreforhold rett før start, og løypa ble så kunngjort på VHF. 
Det kan vel sies å ha vært en sesong som heller var mer vindfull enn preget av 
blankstilla. 
 
Komitemedlem Harry Nilsen hadde lagt ned mye arbeid med å kvalitetssikre bøyene. 
Det er mye arbeid med å klargjøre, sette ut, og ikke minst ta opp bøyene etter 
sesongen. Deltakerne var godt fornøyde med synligheten på disse, og ingen større 
avdrift var å spore da de ble tatt opp. Ingen tap av bøyer i år!!  Til tross for mye vær. 



 
Vi er svært heldige som har med oss Gunnar Koch som starter på land. Det er stor 
stas at det smeller litt skikkelig fra landsia. 
 
Klassevinnere; klasse 1; Kai Linde med Lærke, klasse 2; Helge Andreassen med 
Vinna og klasse 3 ; Mari Sando med BSF. 
 
Komiteen; Hege Kvalnes, Gunnar Jørgensen og Harry Nilsen  

 

Bodø Doublehanded 2022. 

Det var en del fram og tilbake med å  få arrangert NOR på grunn av Covid-19. Til slutt fikk vi 

ikke tillatelse til et arrangement med deltagere fra flere kommuner og fylker. Vi ønsket ikke å 

arrangere et amputert NOR, og arrangerte heller en annen shorthandedregatta kun for 

lokale deltagere. 

Skippermøte ble avhold på Teams, og premieutdelingen ble holdt på årsfesten. Dermed var 

det ingen landarrangement ifm. med selve regattaen. 

Det ble seilt i 2 klasser med start og mål i Bodø. Løypa gikk rundt Helligvær, Givær og 

Kjærvær. Det blåste kuling fra nord på den vestre delen av løypa.. Det skapte utfordringer på 

kryssen fra Hjertøya mot rundingspunktet nord av Helligvær og på lensen mot Givær. 

Deltagelsen ble god med 13 båter totalt. Regattaen ble ranket i den nasjonale 

shorthandedrankingen. 

Harry Nilsen i lag med Odd Arne Johansen i Lucille vant den minste klassen, og Olav 

Taraldsen i lag med Asbjørn Øverås i Vilja vant den største klassen. 

Komite: Olav Taraldsen 

 

 

 

Bodø Mixed Double. 

Denne ble arrangert i september Det er andre året vi har arrangert en shorthandedregatta 

der seilerne må være en mann og en kvinne. Altså en mixed double. 

Skippermøte ble avhold på Teams og premieutdelingen ble holdt på årsfesten. Dermed var 

det ingen landarrangement ifm. med selve regattaen. 

Løypa med start og målgang Bodø, gikk rundt Einarsholmen på Salta og Breigrunnen ved 

Hernesskagen. Litt kort løype, men værmeldingen antydet mindre vind enn hva det endte 

opp med. 



Kun 5 båter stilte til start, og dermed ingen deltagelse i den nasjonale 

shorthandedrankingen. 

Helge Andreassen/Elin Fjelltun i Vinna ble vinnere, og det ble seilt kun i en klasse. 

Komite: Kai Linde. 

 

Årsrapport Væran Rundt 12-13 juni 2021. 

På tross av Koronaepidemi og kulingvarsel ble det arrangert Væran Rundt også i 2021.  

I utgangspunktet var det 6 båter påmeldt, men 2 trakk seg. De 4 resterende; Ea, Lucille, Vilja 

og Valkyrjen trosset det litt skumle værvarselet og la i vei. 

Etter start på lørdag skilte båtene seg i to grupper. Valkyrjen og Vilja fightet fremst helt til 

mål, og differansen ble bare 4 sekunder før omregning. I den andre gruppen var det Lucille 

som seilte raskest.  

Etter omregnet tid første etappe ledet Lucille med 2 min foran Vilja, fulgt av Valkyrjen og Ea. 

Vel fremme på Helligvær gikk det som det pleier, ungene fisket og lo, de voksne nøt 

drikkevarer av ymse slag, og solen tittet SELVFØLGELIG frem. (Det er ALLTID sol på Helligvær 

under Væran Rundt). 

COOPen åpnet spesielt for oss, og alle benyttet anledningen til å støtte en flott lokal bedrift. 

Vi trakk etter hvert opp til samfunnshuset, hvor Meizyte Vaida også i år serverte nydelig 

fiskesuppe, pølse og brød, og kaker til dessert.  

Det ble trukket ut mange flotte premier fra ulike bedrifter i Bodø, og ungene fikk noe ekstra. 

Dette har blitt en flott tradisjon på seilasen. 

Etter maten ble morgendagens værmelding diskutert grundig. Det var varslet frisk bris med 

noe attåt fra sørvest på morgenen, men det skulle løye litt utover dagen. Med et slikt varsel 

var det ingen grunn til å stå opp tidlig, så komitéen utsatte like godt starten med en time. 

Søndagen startet som vanlig med den flotte transportetappen gjennom Helligvær til 

startområdet på østsiden av været ved Undersholmen. Det blåste friskt, og med lite 

mannskap om bord i båtene ble det noen tette situasjoner, men det gikk heldigvis bra. Det 

ble skarp slør i frisk bris fra sørvest helt til nordsiden av Lille Hjartøya. En flott seilas selv om 

det var litt fukt i lufta. Gjennom Nyholmsundet ble det som forventet kastevinder og 

vanskelige forhold med kryss mot sørvesten.  

Alle båtene kom trygt i mål, Valkyrjen krysset linja etter bare 1 time og 39 min., med Vilja 

noen minutter bak. Lucille kom i mål nesten på slaget 2 timer etter start, etterfulgt av EA. 

Etter å ha regnet litt fant vi ut at gjennomsnittsfarten til de første båtene var på godt over 8 

knop, noe som er en rekord det kan bli utfordrende å slå. 

Den endelige resultatlisten ble: Valkyrjen foran Vilja, deretter Lucille og Ea. 



Vi gleder oss allerede til neste Væran Rundt, og satser på mange flere deltakende båter i 

2022.  

Hilsen komitéen 

Håkon og Britt. 

 

Jollegruppa. 

2021 har vært et godt år for jollegruppa. Selv med en pågående pandemi, har vi likevel 

opplevd å få en god tilstrømming av både nye og gamle seilere i jollegruppa. Noen har 

returnert etter å ha seilet tidligere sesonger mens andre har kommet inn i gruppa gjennom 

nybegynnerkurs eller i løpet av sesongen. Barna har vokst enormt siden vi først etablerte 

gruppa. Ikke bare høydemessig og aldersmessig, men også seilmessig. Dette har resultert i 

det som på mange måter kan beskrives som et paradigmeskifte i jollegruppa. Barna har 

nemlig beveget seg raskt over i foreningen sine RS Feva og allerede fått mange gode øyeblikk 

på sjøen. Vi har fått flere båter operativ denne sesongen og ser frem til å se alle tre fevaene 

på vannet samtidig den kommende sesongen. Det er med andre ord nå rom for flere 

optimistseilere i gruppa og vi håper at vi får fylt jollebasen vår ved Tverlandet båtforening 

med blide fjes og gode øyeblikk på sjøen den kommende sesongen. Høydepunktene i 2021 

er mange for jollegruppa. Vi har blant annet fått ny påhengsmotor (Som i stor grad ble 

finansiert av ekstern støtte og gjennom salg av gammel motor), følgebåtene har fått faste 

plasser til å ligge på vannet hele sesongen, vi avholdte introduksjonskurs på vårparten og har 

hatt faste treninger med både RS Feva og Optimist. Jollegruppa er nå endelig rigget for 

videre vekst i 2022 og vi vil fortsette det gode arbeidet for å tilby barn og ungdom i Bodø og 

Omegn muligheten til å seile og drive med det som idrett. Videre håper vi at flere fra 

foreningen kan engasjere seg i gruppen, både gjennom å dele tilbudet vårt med venner og 

bekjente og gjennom å bidra som trenere. Det kommende året vil vi fokusere på å forbedre 

jollebasen med et jollestativ slik at vi sparer tid og utstyr, skaffe mer ekstern finansiering og 

markedsføring av tilbudet. Videre vil vi jobbe for å rekruttere neste generasjon med 

optimistseilere. Vi ser optimistisk på 2022 og gleder oss masse til ny sesong!  

Roar Wiik, leder Jan Eric Hauge, hovedtrener. 

 

Årsrapport Seilsportgruppa 2021. 

Seilsportåret 2021 har vært et spennende år som har bydd på mange utfordringer for 

seilsportgruppa. Denne sesongen har vi opplevd frafall i grunnstammen og har dermed vært 

nødt til å jobbe hardt for å fylle båtene, rekruttere nye medlemmer, og for å ha nok 

lagkamerater til å delta på stevnene i Norsk Seilsportsliga. Likevel har vi klart å holde skuta 

flytende, deltatt på alle stevnene og rekruttert flere nye medlemmer på høstsesongen. 

Status etter år to med pandemi er derfor at vi fortsatt holder koken selv om vi gjerne skulle 

vært flere seilere i den kommende sesongen. Gjennom seilsesongen har vi hatt flere 

gjesteopptredener. Alt fra tidligere medlemmer som har gjort comeback for å delta på 



stevner, trenere i jollegruppa som har stilt opp, og til og med hjelp fra Texas. Vi setter stor 

pris på all hjelpen vi har fått gjennom sesongen og ser nå frem mot en ny sesong. 

Forhåpentligvis med både nye og gamle fjes. Med bakgrunn i dette blir fokuset i neste 

sesong rettet mot å skape trivsel i gruppa og rekruttere nye seilere. Vi er avhengig av en god 

grunnstamme for å ha lag til stevnene og for å fylle båtene på trening. Målet er derfor å øke 

medlemsmassen med både nybegynnere og erfarne seilere i den kommende sesongen. 

Utstyrsmessig ligger fokuset på å ivareta det utstyret som vi har. Videre vil vi jobbe mot 

anskaffelse av ny påhengsmotor i den kommende sesongen. Et prosjekt som er viktig av 

sikkerhetsmessige årsaker og som gjør det lettere for nye skippere å bruke båtene. Vi håper 

at 2022 blir et bra seilår der vi får bygget opp engasjementet i gruppa og økt 

medlemsmassen.  

Roar Wiik Leder for seilsportsgruppa. 

 

Seilkurs 10. – 12.09.2021. 

Som bestilt ble det oppholdsvær, noe sol, og perfekt vind for å ha seilkurs denne helga! 

8 deltagere i alderen 15 til 55 år trosset det faktum at det er høst og på tampen av 

seilsesongen – de ville lære seiling. 

Fredag kveld ble brukt til intensiv teori for så å praktisere i Lucille, Muligheten og Julie lørdag 

og søndag. 

Lørdagen starta for øvrig med å flytte reving av seil fremst i pensum, gøy at vi slapp gjøre det 

i «demo – modus» i lite vind. Så fulgte seiltrim på alle vindretninger, MOB øvelser, jibb, slag, 

til kai, fra kai – og ikke minst to fine lunchpauser i Paradisbukta. 

Fantastisk flott ny gjeng medlemmer, og flere som er på utkikk etter å kjøpe seg en seilbåt. 

Det lover bra. 

Vel seilt! 

Ola Sakshaug 

 

SeilUT 2021. 

SeilUT 2021 kom i gang etter inspirasjon fra et lignende oppsett i Molde Seilforening.  

Bernt Aanonsen sto for administrasjon av programmet, dvs kom med forslag for statutter og 

turmål med mer og la disse ut på nettet og i appen som ble kjøpt inn av seilforeninga. Leder i 

foreninga, Håkon Byberg, gjorde så en stor innsats med å skaffe sponsorer til opplegget. På 

den måten ble både appen og premiene finansiert.  Det ble lagt inn 85 turmål, de fleste med 

mulighet for å få to poeng ved besøk. Noen steder hadde ekstra poeng fordi de lå lengre 

vekk eller lengre ute en andre steder. 



Bestemte at bare medlemmer av BSF kunne delta, men at det kunne delta flere fra samme 

båt. Dvs at hele familien kunne være med. Noen benyttet seg av dette og for noens del var 

nettopp disse medseilerne pådrivere for konkurransen. 

Det var 38 som registrerte seg i appen og 33 som registrerte seg på minst et sted. 23 

registrerte seg 10 eller flere ganger og den som registrerte seg flest ganger: 201 ganger. Det 

ble gjort innsjekking 1266 ganger på turmålene.  

Det ble satt opp premie for den som hadde samla flest poeng og for den som hadde besøkt 

flest turmål. Men for å fordele premier blant alle som har gjort litt innsats trakk vi en 2. og 

en 3. premien i hver klasse blant de som har minst 10 innsjekkinger. Det vil også bli delt ut T-

skjorte til alle som deltok i konkurransen. 

Disse tre hadde flest innsjekkinger og poeng: 

1          Frank Larsen                455 poeng 

2          Håkon   Byberg              355 poeng 

3          Bernt Aanonsen        303 poeng 

Og disse hadde sjekket inn på flest forskjellige turmål: 

1          Håkon   Byberg              60 ulike steder 

2          Anita Ness Byberg        49 

3          Enno Rodegerdts         46 

3          Karin Rodegerdts         46 

 

Jeg vil anbefale å videreføre arrangementet. Kanskje kan det gjøres åpent for alle som seiler 

og besøker turmålene uavhengig av medlemskap i BSF. Det kan gjelde også de som bare er 

på besøk i nord. Vi ser også muligheten for BSF til å hente inn sponsorinntekter på dette som 

kan gi god støtte til arbeidet.  

 

 Bernt Aanonsen 

 

 

 

 

 

 

 



Fjordomseilingen 2021. 
Siste helgen i september kom vi oss igjen ut på fjordomseiling.  Vindforholdene var gode når 

8 båter på morgenen startet ut fra Bodø i retning Henningsvær, men litt nord av Landego 

endte de fleste båtene med å bruke motor da det var lite vind, og i tillegg 1-2 meter 

dønninger, noe som gjorde at seilingen ble mere en tålmodighetstest enn tro på at vi skulle 

rekke frem til Henningsvær i fornuftig tid.  Her skal man ikke være noe matematisk geni for å 

forstå at man ikke seiler 55 nautiske mil på en dag hvis VMG er 1-2 knop, men også de 2 

båtene som ikke brukte motor kom frem utpå kvelden.  Det var forholdsvis mildt, og 

vindforholdene bedret seg heldigvis etter en stund slik at vi på slutten hadde god fart inn 

mot Henningsvær.  Her valgte noen å spise ombord, mens andre dro på Klatrekaféen eller 

Fiskekroken.  Noen møttes også i et par av båtene til en øl eller to. 

  

Neste dag hadde vi en liten tur på land før vi tok et kort lite skippermøte på brygga. Tobias 

og mannskapet på Black Pearl dro mot Værøy, mens vi andre seilte mot Helnessund.  Kursen 

båtene valgte varierte noe, med Baba Yaga som seilte mot Nordskot, Ego som så ut som de 

skulle hjem til Bodø, og vi andre som seilte et sted midt i mellom.  Det var fine forhold hele 

dagen, og det meste av seil var oppe selv om det ble observert et par heftige broacher med 

gennaker ute på Vestfjorden.  Ombord på Nirvana var vi godt fornøyd med å få tørket både 

spinnaker, gennaker, og Code 0 i det fine været.  I Helnessund hadde vi avtalt med 

båtforeningen at vi kunne låne medlemshuset deres, og siden det nå var lov å samles flere i 

lag uten noen koronabegrensninger ble det en trivelig kveld hvor vi alle kunne være i lag.   

  

På søndagen ble avreisetidspunktet ut fra Helnessund noe spredt, med Ego og Vaarbudet 

først ut i 7-tiden på morgenen.  Det regnet godt, og vinden var rundt 16 m/s fra sør.  En ting 

som vil bli husket lenge er når vi fikk inn en MayDay på kanal 16.  En båt tok inn mye vann, 

men det ble ikke sagt noe om hvem eller hvor.  Rapportering inn til kystradioen tilsa at det 

kunne være en båt i området der vi befant oss da de første rapporteringene kom fra 

området nord av Landego.  Vi hørte både Ego og Baba Yaga meldte inn at de hadde hørt 

MayDay´en, og etter en stund kom det inn melding om at en båt var observert kantret 

mellom Sandhornøya og Arnøyene.  Lettelsen var stor over at det ikke var en av våre, men 

stemningen var likevel noe trykket inntil det ble bekreftet at hele mannskapet på den 

kantrede båten var plukket opp av en annen båt.  Nok en påminnelse om hvor viktig det er å 

ha en god VHF ombord, og at den er satt til riktig kanal.   

  

Regnet ga seg etter hvert, og vinden avtok noe samtidig som den dreiet litt mere vestlig.  Da 

var det bare å stenge av motoren, og få opp seilene igjen.  De siste timene inn mot Bodø ble 

derfor på kryss i fin vind, og etter en trivelig helg med gode venner, mye fin seiling, og 125 

nautiske mil var vi tilbake i Bodø igjen.  

Vi håper på minst like fine forhold til neste fjordomseiling.  Nytt for Fjordomseilingen 2022 er 

at den flyttes frem en uke slik at de som frem til nå ikke har kunnet delta pga. jakt får 

muligheten til å bli med. 

 

Nils Eldby. 



 

Sjyvotten 2021. 
3. juledag har vi som tradisjon å arrangere årets siste regatta i Bodø Seilforening.  Ofte ender 

det med utsettelse på grunn av været, og noen ganger ender det som skulle vært årets siste 

regatta med i stedet å bli årets første regatta…   Året etter.  I 2021 var vi sånn sett heldige 

med været selv om temperaturen godt kunne vært noe bedre.  Skippermøtet hadde vi på 

Molostua hvor vi gikk gjennom valgt løype, samt en forklaring fra komitéen på hvorfor vi i år 

ikke godtok bruk av flyvende forseil. Hensynet til sikkerheten gjør at vi enkelte år velger å 

seile uten spinnakere da det gjerne er glatt på fordekket med snø og is.  Det var også meldt 

vindkast opp mot 11 sekundmeter lengst vest i området vi skulle seile. Det ble start på indre 

havn, ut hovedleia, øst av Røssøya, styrbord runding på Fiskgrunnen, Svartoksen, Lille 

Svartoksen, og målgang mellom lyktene på moloen og Nyholmen.  

  

Med blå himmel, sol (eller, lyst om ikke annet), 6 minusgrader, og 6 sekundmeter vind fra øst 

var det perfekte forhold på indre havn når starten gikk kl. 11.  Vi seilte ut hovedleia, og 

vinden økte som forventet gradvis til vi i området Fiskgrunnen/Svartoksen kunne lese av 

rundt 11 sekundmeter.  Fra Fiskgrunnen ble det å seile på slør opp mot Svartoksen for så å 

krysse inn mot byen og mållinjen.  Første båt i mål var Helge Andreassen med Vinna, men 

det holdt dessverre for Helge ikke til seier når kalkulert tid basert på rating ble regnet ut.  

Vinneren ble Kai Linde og Tobias Juul Johnsen med en av seilforeningens J/80ér på kalkulert 

tid 1:11:13. På 2. plass fulgte Harry Nilsen med Lucille på tiden 1:12:06, Vinna på 3. plass på 

tiden 1:12:59, Muligheten med Haakon Byberg på 4. plass på tiden 1:13:28, og Spleis med 

Bernt Aanonsen på 5. plass på tiden 1:20:47. 

  

Kler man seg godt er ikke 6 minusgrader så ille.  Da var det atskillig verre med skjøtene til 

genoaen på båten jeg seilte.  Noen hadde vært så smarte at de hadde oppbevart skjøtene 

innendørs før regattaen, men vi slet hele veien, og spesielt på kryssen når vi måtte slå med 

frosne skjøter som var nesten umulige å få strammet ordentlig på vinsjene.  En fin tur ble det 

uansett, og forhåpentlig er det ikke minusgrader i månedsskiftet april/mai når vi seiler neste 

regatta. 

 

Når alle båtene var i land møttes vi til en liten gjennomgang på En Kopp.  Det var som alltid 

trivelig å møtes litt utenom sesong, og etter et par timer på sjøen gjorde det også godt med 

en kopp god varm kaffe å varme fingrene på.  

 

Nils Eldby. 

 

 

 

 

 

 



Årsmelding BSF Lofoten 2021. 

 

 
 

Aktiviteten hos BSF Lofoten ble også dette året preget av pandemien som pågår. Planen var å 

få til noen “uformelle” seilaser, men det ble ikke gjennomført noen. Det var bare “Dina” med 

skipper Svein Inge Paulsen som møtte alene en tirsdag i juni. 

 

For 2022 er det foreløpig bare mål om å få litt aktivitet med tirsdagsregatta. 

 

 

Svolvær 10.02.22 

 

For BSF Lofoten  

Roar Bårdsen 
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