Seilsportanlegget på Søly skal være et regionalt samlingspunkt for seilinteresserte
I artikkelen «Spent stemning om Søly» i Moss Avis den 8. mai angis det at Moss
Seilforening har vedtatt at Søly skal opprustes til et nasjonalt seilsportsenter. Dette
er feil og gir et svært misvisende inntrykk av bakgrunnen for den planlagte
rehabiliteringen av seilsportanlegget på Søly.
Moss Seilforening har i 2012 utvidet en samarbeidsavtale med Norges Seilforbund hvor nå
landslagenes treningsaktivitet legges til vårt seilsportanlegg på Søly. Dette innebærer
at seilforbundet betaler leie for å få tilgang til kontorfasiliteter, møterom,
garderober og opplagsplass til følgebåter på land når dette ikke er i konflikt med
klubbens egne aktiviteter. Landslaget i seiling består i dag av 8 utøvere fordelt på
Laser (jolle), brett og to paralympiske klasser. Mathias Mollatt er vår lokale utøver
på dette landslaget og klubben har i dag flere lovende ungdommer som vi håper kan
etablere seg på landslaget i løpet av de kommende årene.
For Norges Seilforbund har den gunstige beliggenheten i Moss med kort reisetid fra Oslo
regionen, nærhet til vannspeilet som har stabilt gode vindforhold samt klubbens
strategi om å etablere seg som et kompetansesenter for seiling vært avgjørende for
valget av landslagets lokasjon, ikke havneanlegget eller klubbhusfasilitetene.
For Moss Seilforening er samarbeidet med seilforbundet et viktig element i arbeidet med
å utvikle klubben som et regionalt kompetansesenter for seiling og seilsport, slik
dette er nedfelt i foreningens langsiktige strategi. Erfaringsmessig vil samarbeid med
landslaget stimulere til rekruttering og økt interesse. Lokale seilere og trenere i
Moss Seilforening får en unik mulighet til å høste verdifull kunnskap og erfaring fra
landets beste seilere og trenere. Tilgangen til seilforbundets kompetanse er også en
betydelig tilvekst til det betydelige arbeidet som legges ned i klubben for å gi barn
og ungdom positive opplevelser på sjøen i trygge, inspirerende og sosiale rammer.
Videre gir dette også muligheter til å tilføre klubbens tur- og havseiler miljø ny
kunnskap.
Rehabiliterings- og utviklingsprosjektet «Livslang Seiling» bygger på foreningens
strategiplan og visjonen om at Moss Seilforening skal være et naturlig
aktivitetssentrum for seilinteresserte i alle aldre. Moss Seilforening skal derfor
gjøre nødvendig rehabilitering av det snart 30 år gamle anlegget på Søly og ruste opp
dette for å kunne tilby medlemmene et tidsriktig og funksjonelt anlegg. Utskiftning og
opprustning av havneanlegget utgjør det aller største løftet i dette prosjektet, mens
oppgraderingen av klubbhuset er av mer begrenset omfang. Det vil naturlig nok være
forskjellige interessegrupper i en forening med over 700 medlemmer, hvor bruken av
anlegget som blant annet inkluderer klubbhus, brygger, slipp, kran, verksted,
vaskeplass, jollebod og parkeringsplasser vil variere både i forhold til interesser og
livssituasjon.
Moss Seilforening har således ingen planer om å etablere et nasjonalt seilsportsenter
på Søly, men arbeider derimot målrettet med å vedlikeholde og utvikle anlegget etter
foreningens strategiplan, til glede for foreningens medlemmer og Mosseregionen generelt.
Et nasjonalt seilsportsenter innebærer helt andre prioriteringer enn det som ligger i
foreningens strategi. At Norges Seilforbund finner det attraktivt å samarbeide med Moss
Seilforening er å betrakte som en ren bonus.
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