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ANGLEVIK: – Denne klubben er 
vi født inn i, sier leder Svein 
Holmefjord og Jan Erik Iversen, 
tidligere eiendomsansvarlig i Ran 
Seilforening. 

Sist fredag markerte klubben at 
den runder 115 år i år. Den eldste 
delen av klubbhuset der vi sitter,  
ble bygget for 106 år siden. 

 Det er altså ingen fersking 
som holder til i den bryggekledte 
strandsonen på Anglevik. 

Både Holmefjord og Iversen 
hadde foreldre som seilte rundt 
i oselvere på fjorden utenfor 
Anglevik hver sommer, deltok 
i regattaer og første seilerarven 
videre til barna sine. 

Bor litt i Bergen 
– Tidlig i barndommen bodde vi 
på gården her på Anglevik hele 
sommeren og seilte. Etterhvert 
bygget vi hytte, sier Jan Erik 
Iversen, og peker på hyttene som 
ligger tett like over sundet fra 
bryggenalegget på Anglevik. 

Slik var det nemlig: Folk ble 
ikke med i seilforeningen fordi 
de hadde hytte på Anglevik. De 
bygget hytte der fordi de var med 
i seilforeningen. 

Nå bor de to bergenserne like 
mye i hyttene sine som i husene 
sine i Bergen. Fritiden bruker de 
på klubben, og begge to seiler 
aktivt i regattaer med seilbåtene 
sine. 

– Vi bor litt i Bergen også, men 
mest her, ler de to. 

– Og hadde det ikke vært for 
køen over Sotrabrua hver morgen 
mot Bergen, så hadde jeg gjerne 
flyttet ut hit, sier Svein Holme-
fjord, som sier seilforeningen har 
blitt en livsstil. 

– Jeg har masse venner i klub-
ben, og det er veldig sosialt. Det 
er også veldig lærerikt, og jeg har 
hatt veldig mye glede av seilingen, 
sier lederen. 

At det er en bergenser som 
leder Ran seilforening er ingen 
tilfeldighet. Seilforeningen var 
nemlig ingen forening for striler 
da den ble opprettet. 

Seiling var en hobby for by-
folk, men det var ikke alle som 
fikk innpass i den penere Bergen 
seilforening.

– I stedet startet de Ran seilfor-
ening, sier Jan Erik Iversen. 

På Anglevik fant seilerne 
drømmestedet i passe avstand 
fra byen: Et fint sund, omkranset 
av små holmer som gir ly. Og 
utenfor: Et fantastisk seileområde 
med mange muligheter. 

Nytt klubbhus
I dag er 98 av de 300 medlem-
mene i seilforeningen fra Fjell, 
Sund og Øygarden. Resten av 
medlemmene er hovedsakling fra 
Bergensområdet. 

– Først de siste ti årene har 
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Jan Erik Iversen og Svein Holme-
fjord er født inn i Ran Seilforen-
ing. Nå gleder de seg til det nye 
klubbhuset nederst på kaien står 
ferdig over påske, midt i klubbens 
115.år. Foto: Jorun K. Øgaard

I 115 år har det vært aktiv seilsport i 
Hjeltefjorden utenfor Anglevik. Dette 
bildet er tatt like nord for Anglevik 
rundt 1920 under en oselvarseilas. 
Til Venstre seiler seksæringen “Noreg“ 
med gaffelrigg, mens «Fri II» til høyre 
har bermudarigg. Foto: Ukjent 

Ran seilforening er 

ikke akkurat noen  

nykommer på fjorden. 

Men vet stadig 

å fornye seg. 

det blitt  mange medlemmer fra 
regionen. Men vi vil gjerne at 
det skal bli enda flere, sier de to 
karene. 

De som stiftet Ran seilforening 
i 1894, hadde nok mistet munn 
og mæle hadde de sett Anglevik 
i dag. De første årene fortøyet sei-
lerne båtene rett på svabergene. 

De siste tiårene har kaiområdet 
blitt stadig forbedret og fornyet, 
blant annet med flytebrygger og 
en over 100 meter lang brygge-
promenade. Ennå er ikke arbeidet  
over. 

Det hamres nemlig på kaien 
i Anglevik. Nede ved det flotte 
steinamfiet har et sekskantet bygg 
reist seg. Egentlig skulle det vært 
ferdig i februar. Nå satser seilfor-
eningen på at det nye klubbhuset 
med en prislapp på seks millioner 

kroner kan innvies etter påske. I 
andre etasje blir det et stort klubb-
lokale med utsikt over fjorden, 
som også kan leiges ut til private 
selskap. 

I første etasje får klubben mye 
bedre garderober enn det de har 
i dag, kontorer og andre rom som 
gjør at klubben kan utvikle seg 
videre. 

– Klubbhuset er det største løf-
tet i klubbens historie, sier de to. 
 

Daniel Bjelkarøy Wester-
vik og resten av zoom-

seilerene trener styrke for 
å få i seg varmen etter en 
hel dag på fjorden under 

Seil Vest-samlingen på 
Hjellestad lørdag. Foto: 

Jorun K. Øgaard
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– Det er utrolig gøy å være på sjøen, 
sier Thomas André Nicolaysen (12) fra 
Straume.

I helgen var 12-åringen og fem andre 
unge seilere fra Ran seilforening på 
«Seil Vest»-samling på Hjellestad i Fana, 
sammen med femti barn og unge fra hele 
Vestlandet.

– I dag har vi øvd på å starte regattaer. 
Dersom du får en god start, har du bedre 
sjanse til å vinne regattaen, forklarer 
Thomas André når Vestnytt kommer på 
lynvisitt lørdag ettermiddag. 

Han og seilerkameraten Steffen Bertel-
sen (11) fra Loddefjord har vært på fjorden 
i fire timer, og har storkost seg. 

De to har vært med i Ran seilforening 
i et år, og har lært mye om optimistjollen, 
den minste båten i seilerfamilien. 

– Vi har vært med på tre regattaer siden 
vi begynte for et år siden. Det er veldig 
kjekt å seile, og du lærer mye av det, sier 
Steffen.

Det var ikke bare de ferskeste seilerne 
som var på samling i helgen. David (13) 
og Daniel (16) Bjelkarøy Westervik fra 
Foldnes har seilt siden før de begynte 
på skolen, godt påvirket av faren Ingmar 
Westervik, som leder jollegruppen i Ran 
seilforening. 

– Familien vår har alltid drevet med 
seiling, både hjemme og i ferier, forteller 
David. 

Men det er ikke bare familiebakgrunnen 
som har skylden. 

– Seiling er utrolig gøy. Når det er sol og 
sommer, er det herlig å være på sjøen. Og 
når det regner, er det også gøy, for da blir 
det gjerne mye vind, legger han til.

Seiling er ingen stor sport på Sotra. Ran 
seilforening har vel 20 aktive medlemmer 
i yngre klasser. 

De to brødrene har inntrykk av at 
mange tror seiling er en rikmannsport, 
selv om Ran seilforening har joller til alle 
medlemmene. 

– Folk tror også at det er mye stress, og at 
det er vanskelig. Men så er det utrolig gøy, 
sier Daniel, som også tror at noen kan være 

redd for å sitte i en båt helt alene. 
– Jeg synes det er flott å drive med en 

sport der jeg må ta ansvar for det jeg gjør, 
og der jeg ikke kan skylde på andre om det 
går galt, sier han. 

– Det er postivit å lære å ta egne valg, 
uten at andre bestemmer. Det tror jeg vi 
kan bruke andre steder også, for eksempel 
på skolen, legger David til. 

Helgens samling på Hjellestad var den 
fjerde Seil Vest samlingen i vinter. Målet 
er å gjøre seiling til en helårsidrett på 
Vestlandet. 

På vinteren er det mer vind, noe som 
gjør at det blir hardere treninger for de to 
guttene. 

– Med vintersamlingene får vi flere 
timer på sjøen, og lærer mer enn vi el-
lers ville gjort. I tillegg blir vi godt kjent 
med seilere fra hele Vestlandet, sier de to 
brødrene. 

Ran seilforening hadde tidligere sesong 
fra påske til oktober. I vinter har klubben 
startet med teorisamlinger med sosialt 
preg vinteren gjennom på klubbhuset i 
Anglevik. 

– Det gjør at vi har klart å holde på flere 
seiliere enn det vi klarte før, når det kun 
var sesong halve året, sier jolleansvarlig 
Ingmar Westervik. 
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Unge entusiaster på sjøen 

David Bjelkarøy 
Westervik (13) fra 
Foldnes har seilt 
aktivt siden han 
var seks år. Nå sei-
ler han zoomjolle 
for andre seson-
gen. —  Seiling 
er en alenesport, 
og det liker jeg. 
Samtidig er det 
veldig sosialt, sier 
han. Foto: Sissel 
Bertelsen

– Det er utrolig 
kjekt å være på 
sjøen, sier Thomas 
André Nicolaysen 
(12) fra Straume. 
Han har drevet 
med jolleseiling i 
et år. Foto: Sissel 
Bertelsen

Alexander 
Høgheim (12) fra 
Bergen, Thomas 
André Nicolaysen 
(12) fra Straume 
og Steffen 
Bertelsen (11) 
fra Loddefjord er 
alle med i Ran 
seilforening. Foto: 
Jorun K. Øgaard 


