
Ran Sei l forening, eller Bat laget Ran som det het for, 

er tuf tet pa entypese i l ing. Na satser foren ingen pa 

nettopp dette. 

TEKST & FOTO: 
Trond J. Hansen 

Tilsynelatende er det 
ganske kaotiske tilstan-
der nar v i besoker Ran 
Seilforening under siste 
dag av Ran Eintype Re
gatta i slutten av Septem
ber. Det er bater som skal 
sjosettes, sell som skal pa 
plass, baner som skal leg-
ges og beskjeder som skal 

formidles. Men sa er det da ogsa man
ge battyper som er involvert: Expresser, 
Ynglinger, Melgeser, noen Eormula 18 
og en mengde 2,4 mR. Seilerne i sist-
nevnte kommer fra hele landet. Alle 
er entypebater som skal kjempe mot 
hverandre i den friske vinden i farvan-
net rundt Ran Seilforenings anlegg i 
Angleviken. En kamp pa like vilkar, lik 
bat mot lik bat, hvor den beste rett og 

slett er den som seller best; den som 
kommer forst over mallinjen. 

Vinden oker og det begynner a 
bli ganske friskt ute pa Hjelteijorden. 
Bolgene har fatt hvite topper. Regat-
taledelsen er usikker pa hvor mange 
seilaser de greier a gjennomfore far 
det blir for mye vind. Dagen for hadde 
det vaert massivt regnvaer, men greie 
vindforhold. Da gikk programmet som 
planlagt, med fire seilaser gjennom-
fort for alle klassene, bortsett fra 2,4 
mR, som fikk gjennomfort seks sei
laser pa en egen bane - litt naermere 
land enn de ovrige klassene. 
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Om det kan virke kaotisk, er det et 
velorganisert kaos. Kjell Magnus 0 k -

land og bans tropp har full kontroll 
over arrangementet. Selv om det er 
hektisk, tar han seg tid ti l en samtale 
med SEILmagasinet for at fortelle om 
satsingen pa entypebater pa Vestlan-
det. For Kjell Magnus er initiativtager 
til etableringen av Hordaland Seilkrets' 
entypeutvalg, noe som skjedde hosten 
2012. Han er en ildsjel i entypemiljoet. 

ENTYPEUTVALG I HORDALAND. - Med en
typeseiling som regattaform blir det 
siktet til baneseiling, der forste bat i 

mal er vinner, i battyper med tydelige 
klasseregler, forklarer 0kland. 

Han forteller videre at utvalget dek-
ker battyper hvor seilingen ikke er for-
eldrestyrt. Det vil si at det ikke gjelder 
for jolleseiling med for eksempel Op
timist eller RS Feva, hvor det hovedsa-
kelig er yngre deltagere som har med 
seg voksne. For tiden er folgende klas-
ser representert i entypeutvalget: Laser, 
Snipe, Oselvar, Yngling, Knarr, Express, 
Melges 24 og Formula 18. 

Kjell Magnus forteller at organi-
seringen i entypeutvalget pa man
ge mater er lik en klasseklubb, men 

i stedet for a vaere opptatt av bate-
ne og utstyr, er man mest opptatt av 
seilerne. For a skape gode miljoer for 
de ulike ^typebatene har man be-
strebet seg pa a samle ulike battyper 
i de lokale seilforeningene. Ran satser 
for eksempel i stor grad pa Expres
ser, Askoy Seilforening pa Yngling og 
Bergens Seilforening pa Knarr. Milde 
Batlag tar seg i stor grad av oselv-
erseiling, og det er ogsa der de fles-
te Snipene fmnes. Ved at man sam-
ler de ulike battypene mest mulig i 
samme forening vi l det vaere enkle-
re med tanke pa vedlikehold og ser-^ 

DET YNGLER: Deter 
for tiden storaktivi-
tet i Yngling-milj0et 
pa Vestlandet. De 
lleste batene h0rertil 
i Ask0y Seilforen
i n g - naboforeningen 
til Ran. 
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vice. Det er enklere a utveksle og fa 
tak i utstyr og reservedeler. Men ikke 
minst kan bateiere utveksle erfaring, 
bade seilmessig og med tanke pa bat-
typens styrke og svakheter. 

SAMMEN ER VI STERKE. Na er det ikke 
noe spesielt for Hordaland at man sel
ler entypebater. Det gjor man over he
le landet. Derimot er maten det er or-
ganisert pa i Hordaland ganske unik, 
med dialog mellom klubbene og klas
sene. Dette gjor at det er lett a orga-
nisere felles regattaer der ulike batty
per er involvert. 

- Jeg tror at dette er noe som vil 
fungere bra over tid. Sammen er v i 
sterke, slar Kjell Magnus fast. 

Ran Eintype Regatta er et godt be-
vis pa at dette er noe som fungerer. 
Her er det samlet mange entypeba
ter fra mange foreninger. 0kland be-
skriver det de kaller «lavterskeltilbud» 
og «h0ydepunkt-tilbud». Sistnevnte 
handler om en helgeregatta lordag 
og sondag, gjerne en om varen og en 
om hosten. Og gjerne med sosiale t i l -
bud i form av felles maltider, semi-
narer og sa videre. Lavterskeltilbud 
handler om treningsseilaser pa hver-
dager midt i uken. Da er det en enkel 
bane som blir seilt sa mange ganger 
som mulig fra ca. kl 18.30 og et par 
timer utover. Etterpa er det gjerne de
briefing pa land. 

- Dette er noe som skal fungere i 
en travel hverdag for folk, sa listen 
skal ikke legges veldig hoyt, sier Kjell 
Magnus. 

Tanken er at dette er seiltrening 
som krever lite organisering. Det vil 
for eksempel si at selv om to av de fire 
som skal seile baten ikke kan komme, 
sa moter likevel de to som kan. Kan-
skje kan de vaere med i en annen bat, 
eller de kan bidra med a arrangere og 
gjennomfore treningen. 

MELGES: Melges 24 
er en av battypene 
som kommer under 
entypeutvalget. Dette 
eren velkjent og po
tent regattabat som 
holder til iflere lokale 
foreninger. 

2.4 MR: Klassen 
med st0rst nasjonal 
spredning under Ran 
Eintype Regatta var 
utvilsomt2.4 mR. 



- Man moter vel pa trening og spil-
ler fotball selv om man ikke alltid er 
22 mann pa banen, spor 0kland. Han 
fremhever at dette er seiling som kre
ver relativt lite organisering, bade i 
fork ant og i ettertid. De korte ba-
nene er raske a legge. Resultatene gir 
seg naermest selv. Det er ingen utreg-
ninger i etterkant, man ser umiddel-
bart hvem som har vunnet. 

- Vi trenger ikke en gang noen da-
tamaskin for a fa frem resultatene, si
er Kjell Magnus. 

MYE MORO FOR PENGENE. Nettopp dette 
med at entypeseiling er et lavterskel
tilbud, er noe Kjell Magnus 0kland er 
sva?rt opptatt av. Uansett battype er 
dette forholdsvis billige hater. Selve 
baten behover ikke koste mer enn 15-
20 000 kroner. En Express koster 60-
70 000 kroner. Er man fire som de-
ler pa utgiftene, blir det en kostnad 
som er t i l a leve med for de aller fles-
te. Dette er som kjent noe t i l og med 
kong Harald fremhever. Og faktisk er 
det slik at kongens entusiasme for Ex
press, har bidratt t i l a oke interessen 
for denne battypen. Ogsa det at Ran 
arrangerte NM i Express i 2007 og 
Bergen i 2013, har bidratt t i l okt in -
teresse for battypen lokalt. 

Expressen er jo egentlig en turbat 
fra 1970-tallet, og det er lenge siden 
den var i produksjon. Man skulle der-
for tro at man etter hvert gikk tom for 
bater, men det ble produsert 1400 av 
dem og de er kurante a fa tak i . Kjell 
Magnus mener at det er 4-500 akti-
ve Expresser i Norden. Melges 24 og 
Formula 18 er nyere battyper som 
koster mer og hvor det er et mer be-
grenset tilbud pa ettermarkedet. 

Det er ogsa slik at flere av seil
foreningene har klubb-bater som kan 
disponeres av medlemmene. BSI har 
for eksempel tre Expresser t i l disposi- • 

A 
YNGLINGER; Yngling 
eren avde mest 
populaere entypeba-
tene pa Vestlandet og 
spesielt pa Ask0y. 

FORMULA 18: Under 
arets Ran Eintype 
Regatta deltok det 
flere Formula 18, en 
rask ogspennende 
katamaran. Det at 
de er inkludert i 
entypeutvalget har 
fatt opp interessen 
forregattaseiling med 
denne battypen. 

EINTYPE-GENERAL: Kjell Magnus 0kland er mitiativta-
gertil etablering av Hordaland Seilkrets' entypeutvalg. 
noe som skjedde h0sten 2012. En ildsjel i entypemilj0et. 

Resultater for Ran Eintype Regatta finnes pa www. 
seilmagasinet.no/regatta?regatta=1416. Her finnes 
ogsa instagrambilder og filmer fra regattaen. 
Ran Seilforening: www.ranseil.no 
Hordaland Seilkrets: www.hordaland-seilkrets.no 



FIN SEILING: Det var • 
tidvis ganske friske 
forhold under aret 
Ran Eintype Regatta 
i September. Det var 
flere Melges 24 med i 
regattaen. 

OSELVER: En 
klinkbygd tradisjonell 
trebat fra Hordaland 
med flere tusen ars 
historie. Regattasei-
ling gartilbaketil 
1871. De st0rste 
milj0ene finnes i Milde 
Batlag, Austevoll 
Seilforening og Njord/ 
Tysnes. 

• sjon for medlemmene. Pa Tysnes har 
de fire Oselvare som kan lanes. Ask
oy Seilforening har en fadderordning 
for Ynglinger. Da eier foreningen ba
tene, men brukerne har ansvar for ba
ten de disponerer. Fordi dette er gan
ske enkle bater, er det heller ikke sa 
dyrt a drifte dem. Det er ikke sa far-
lig om man gjor fell, for reparasjoner 
er ganske rimelige - i motsetning t i l 
kostnaden pa storre regattabater. I det 
hele tatt er entypeseiling en billig og 
enkel vei t i l seiling. Til kjekk seiling. 

SEILSPORT SOM SPORT. Hovedgrunnen 
t i l a satse pa entypeseiling er at det 
er morsom seiling som er tilgjenge-
lig for alle som er interesserte; at det 
er fart og spenning, action med korte 
og intense lop. Regattaseiling generelt 
sliter litt i motvind for tiden; delta-
gelsen svikter i en del arrangementer. 
Det kan blant annet ha sammenheng 
med at seiling med storre bater krever 
ganske mye, bade nar det gjelder oko-
nomi og organisering. Det skal sam-
les mannskap og det er mye formalia 
rundt respittsystemer og resultatbe-
regning. Kanskje er suksessfaktoren 
t i l entypeseiling det at det kreves l i 
te organisering, at det er sma lag og 
at selve seilingen er det viktigste - at 
det er «back to basic». 

- Dette er seilsport som sport. Sei
ling med store bater er tur med tidta-
ging, sier Kjell Magnus spokefullt. 

Entypeseiling gir god trening i a 

handtere bat. Det seiles pa korte ba
ner, ting skjer raskt og det er mange 
repetisjoner. I lopet av en seilas kan 
det vaere flere slag enn hva en tursei-
ler foretar seg i lopet av en hel sesong. 
Det er goy a ligge side om side, sloss 
pa like vilkar - med like hater. For-
stemann over mallinjen er vinneren. 

- Entypeseiling er en rask mate a 
seilere opp pa en visst niva. De kan 
umiddelbart erfare hva som skjer ut 
i fra hva de gjor, slar 0kland fast. 
Han mener dette er momenter som 
gjor at entypebater velegnet t i l ny-
begynnerkurs. Man laerer raskt, og 
fordi det er sma lag er alle en viktig 
del av teamet. 

- Det er ekte seilglede, avslutter 
Kjell Magnus 0kland. 

Det er blitt sa friskt ute pa Hjel
teijorden at det ikke er forsvarlig a 
gjennomfore flere seilaser - for den
ne gangen. • 

Horseris 

HORSENSYACHTV/ERFTAPS 
Gammel Havn 3 
8700 Horsens 
TIf.: i45 25 57 87 81 
Fax: t45 75 61 49 02 
E.mail: info@horsensvaerft.dk 

Mast og rigg 
Vi reparerer og bytter 
fall, liner, stag, vant 
og rekkewier pa eget 
riggverktsted. 

J y Kontakt OSS eller les mer pa 

w w w . h o r s e n s v a e r f t . d k 

Reparasjoner og vedlikehold 
av alle typer fartoy 

• Spesial lagde Komposittbater 
• Service og Vedl ikehold 
• Teakdekk og alt Innvendig Arbeid" 
• AWL-grip Center 
• Fulit Serviceverft 

Mathis Vaerft A / S • Baadebyggerve j 7 • DK-9000 Aa lborg 
Phone +45 98 12 05 50 • Fax +45 98 12 81 98 

E-mail : in fo@math is-as .dk • W e b : www.math is -as .dk 
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