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«Pierina II» i eksotiske Straumshavn på Hammarøy

Kjære seilervenner!
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Et gammelt foreningsår er
over og et nytt har startet.
Nye utfordringer venter
foreningen på mange plan
og jeg håper at det nye
styret kan gjøre en god jobb
for medlemmene. Først av
alt vil jeg få takke
avtroppende leder Hans
Bjørn Paulsrud for 6 år
som leder etter å ha hatt
diverse tillitverv også
tidligere år. Ingen formenn har sittet så lenge
som ham og vi takker
for innsats og sponsing
som det står stor respekt
av. Hans Bjørn sitter nå
i hovedstyret med ansvar
for foreningens ” Finans
og Sponsorgruppe” og
vil sikkert gjøre en
utmerket jobb der også.
Tusen takk, Hans Bjørn.
Sportslig ble fjoråret meget
bra både for joller og kjølbåter og vi håper å kunne
legge forholdene tilrette for
at 2004 blir kronet med
gode resultater og helst
vinnere i de forskjellige
klassene. Foreningen vil
fortsette å arrangere de
tradisjonelle regattaene for
kjølbåtene som Navigareserien og de faste en og
todagers prøvelser. Videre
vil Seatronic – Cup stå i
fokus i samarbeide med
sponsor med samme navn.
Nye tanker er i emningen
om å slå sammen større
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seilaser i Oslofjorden i et
seiresystem og det blir
forhåpentligvis en kilde til
større deltagelse enn det det
vi har sett i det siste.
Spennende tanker, og vi skal
være der det skjer.

«Ut på tur - aldri sur»

Videre skal vi arrangere
Norgescup for E-joller og
Optimistjoller i september
og Lag NM for E-joller i
oktober. Viktige arrangementer også for økonomien
i foreningen. Jollegruppa
stiller sterkt i år og vi forventer mye av seilerne våre
både innen krets, land og
også internasjonalt.. Vi
satser på at at dette blir et
fint sportslig år og en god
trening for arrangementstaben da MS ser ut til
å kunne få arrrangere
Nordisk Mesterskap for

juniorer i 2005. Et kjempeløft for oss alle.
2004 blir også starten på
den handlingsplanen
Årsmøtet påla styret om å ta
fatt på vedrørende havneområdet og både sikring av
steinmasser innerst i
havna og mudring er på
trappene. Havnestyret
jobber aktivt for å sikre
båteierne sine behov, og
de jobber bra.
Moss Seilforening har et
praktfullt annlegg på
Søly og det forplikter oss
alle. Dette året vil jeg
ikke høre ” man, noen
eller en ” men ” JEG, VI
og OSS ”. Ta i et tak
for felles nytte både ved
eget initiativ og gjerne i
en våre aktive grupper
som jobber for at Vi skal
trives i foreningen.
Moss Seilforening er en
idrettsforening og jeg vil
utfordre alle våre medlemmer, uansett bakgrunn for
sitt medlemskap, om å gjøre
denne vinteren til en tid med
fysiske utfoldelser på mange
plan. Helst ut på ski, tur i
skog og på fjellet eller kun
det å gå en skikkelig kveldsrunde isteden for tv og godstol. Trim etter behov og litt
til !! Velkommen til et aktivt
foreningsår.
Jan Fredrik Klette
Hovedstyret leder

Moss Seilforenings årsmøteprotokoll
onsdag 20. oktober 2003

Skåre ble valgt til å underskrive protokollen.
SAKSLISTE.
Lederen valgte å stokke litt
på sakslisten, da vi i år
hadde en meget ung seiler
som skulle motta en av
”Rådets” hederspriser.
”Chr. Hermansens minnepokal” ble av ”Rådets”
leder Thorbjørn Pollen,
tildelt Lars Egil Fylling
Eriksen. Hans gode seilresultater denne sesongen, la

Foreningens nyvalgte hovedstyre.
(Hans Bjørn var ikke tilstede da
bildet ble tatt).

grunnlaget for tildelingen.
Han var med på å ta sølv
for lag i Nordisk, sølv i lagNM, 5.plass NM optimist,
3. plass Nordisk, 16.plass
NC, sammenlagt seier
Østfold cup og kretsmester
for 5. gang! Flott!
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Tilstede: 68 stemmeberettigde medlemmer.
Hovedstyrets leder, Hans
Bjørn Paulsrud ønsket
velkommen til årsmøtet.
Det var ingen innvendinger
til innkallingen.
Årsmøtet 2003 ble erklært
lovlig satt med det tradisjonelle klubbeslaget.
Lederen foreslo i sin vane
tro Runar Thøgersen som
dirigent, og dette ble vedtatt
uten innvendinger.
Rolf Thorvaldsen og Terje
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Den nyvalgte
lederen,
Jan Fredrik
Klette, takker
medlemmene
for tilliten ved
årsmøtets
avslutning.

”Rådet” tildelte i år
”Dommerpokalen” til Per
Bordal for hans mangeårige
innsats for Moss Seilforening. Han har to
perioder bak seg i styret i
Norges Seilforbund, hvor
hans arbeidsområder er
utdanning og kursing på
regattasjef- og dommer nivå.
Han har også sittet i
arbeidsutvalget i NSF. Moss
seilforening har også dratt
veldig nytte av hans
regattasjefs erfaring både på
internasjonale og nasjonale
regattaer. Per Bordal kunne
dessverre ikke være til stede
på Årsmøtet, men vil få
pokalen på et senere tidspunkt.
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Årsmeldinger.
Årsberetning fra hovedstyret.
Årsberetningen ble
gjennomgått av leder Hans
Bjørn Paulsrud.
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Årsberetning fra jollegruppa.
Årsberetningen ble gjennomgått av gruppas leder, Peter
Mollatt.
Enkelte rettelser og tillegg til
årsberetningen følger:
Det ønskes å gi ”Strandnellikene” en spesiell takk
for deres fine gave, en flott
motor. De har nå fått en
følgebåt oppkalt etter seg,
den heter ”Nelliken”.
Det ble opplyst spesielt om
det fine arbeid Jon Snerlebakken gjør med vedlikehold og reparasjoner av
foreningens materiell og
utstyr.
Det var også et ønske om å
fremheve foreningens gode
trenere gjennom sesongen.
Navnet på disse var: Frode
Jørstad, Sjur Johannessen,
Roger Skovly, Pål
Tønnesson, Wenche Rodal
og Andrea Aaker.
Det hadde sneket seg inn

enkelte feil i resultatlistene,
men her er de korrekte:
Årsberetning fra Søly
Båthavn.
Årsberetningen ble gjennomgått og kommentert av
havnas leder, Erik Johnsen.
Fristen for å ha lik farge på
presenningene i vinteropplaget, er egentlig gått ut,
men dispensasjoner gis en
stund til.
Årsberetningene fra Tur og
havgruppen og Tur og havjentene.
Årsberetningene ble gjennomgått og kommentert av
dirigenten, Runar
Thøgersen, da gruppas leder,
Ivar Olsen ikke var tilstede.
Årsberetningen fra
Huskomiteen.
Årsberetningen ble gjennomgått og kommentert av
Husets leder Eirik Borgesen.

Det ble stemt over årsberetningene samlet og alle
ble enstemmig godkjent.
REVIDERT REGNSKAP
Foreningens regnskap for
klubbåret 2002/2003 ble
presentert i revidert stand av
leder Hans Bjørn Paulsrud,
og enstemmig vedtatt.
Vedlegg nr.1.
Resultatregnskap for
Søly Båthavn ble presentert av havnas leder
Erik Johnsen, og
enstemmig vedtatt.
Vedlegg nr. 2.
Revisjonsberetningen
ble lest av revisor
Phillip Bain.
Vedlegg nr. 3.
Hovedstyret ble av
Årsmøtet meddelt ansvarsfrihet.

Vedlegg nr. 5.
Trekkes av innsender da
dette går inn i tiltaksplanen
som ble vedtatt.
Vedlegg nr.6.
Forslag om å endre prisen
for overnatting og leie i
havna.
Vedtak: Forslaget falt.

FASTSETTE
KONTINGENTEN
Kontingenten ble enstemmig
vedtatt uendret for kommende klubbår, 03-04.
VEDTA FORENINGENS
BUDSJETT.
Havnas leder, Erik Johnsen,
orienterte om havnas
budsjett, som ble vedtatt mot 5 stemmer.
Vedlegg nr. 9.
Foreningens leder,
Hans Bjørn Paulsrud,
presenterte foreningens
budsjett
Vedlegg nr.10.
Vedtak: Godtatt mot
økning kr. 150,- pr.
bredde m. for båtene i
havna.
BESTEMME
FORENINGENS
ORGANISASJON
Ingen endring ble
foreslått.
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INNKOMNE
FORSLAG
Tiltaksplan for Søly
Båthavn 2004-2015.
Vedlegg nr. 4.
VALG AV TILLITSSølve Marie Stenmark mottar «Havfruepokalen»
Medlem av havneMENN
av avtroppende leder Hans Bjørn Paulsrud.
styret, Terje Skåre, ga
Vedlegg nr.11.
Årsmøtet en fin orienValgkomiteens leder,
tering om tiltaksplanen som
Vedlegg nr. 7.
Dag Løken, orienterte
inneholder blant annet en
Opprinnelige forslag trekkes årsmøtet forslag.
teknisk og en økonomisk
av innsender, og man går for Jan Fredrik Klette ble valgt
utredning av fremtidige
Terje Skåres forslag.
til foreningens nye leder,
investeringsbehov i havna.
Vedtak: Vinterleien i havna
etter Hans Bjørn som nå går
Dette etter pålegg av fjorer fra høsten 2004 kr.
inn som leder for økonomi
årets årsmøte.
2000,-.
og finans.
Det ble frisk diskusjon rundt Vedlegg nr.8.
Hans Egil Eriksen blir ny
planen.
Forslag til opptatt/ledigskilt
nestleder etter Jan Fr. Klette.
Det ble fremmet et forslag
blir nedstemt.
Lisbeth Johansen fortsetter
om å utsette planen til et
Vedtak: Saken oversendes
som sekretær.
ekstraordinært årsmøte. Det Havnestyret.
Veronica Brodersen ønsket
ble stemt.
Disse sakene reiste
ikke å gjennomføre sin valgspørsmålet om kanskje
Vedtak: Tiltaksplanen ble
periode av private årsaker,
havna burde ha sitt eget
godkjent i sin nåværende
og det er ikke funnet noen i
årsmøte.
form.
hennes sted.
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styreverv i NOK. Hun er av
dem som alltid stiller opp
som kan stole på. Pokalen
ble overrakt av Hans Bjørn
Paulsrud.
”Sjøfareren” ble ikke utdelt
på årsmøtet. Dette vil skje
på Tur og Havs julebord.

Lars Erik Fylling Eriksen mottar «Chr. Hermansens minnepokal» av
Rådets leder, Thorbjørn Pollen.
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Vedtak: Ansvaret for valg av
ny kasserer ble overført det
nye hovedstyret.
Ny leder av Havna ble Terje
Skåre som etterfølger Erik
Johnsen.
Ny leder for klubbhuset ble
valgt Tove Kure, som etterfølger Eirik Borgesen, og
går inn i husstyret som
medlem.
Ny gruppe leder for Jollegruppa, ble Sølve Tegnér
Stenmark, for øvrig foreningens første kvinnelige jolleleder. Hun tar over etter
Peter Mollatt.
Valgte medlemmer til Rådet
for 2. år ble Ingerid Lund og
Bente Nilsson.
Runar Thøgersen er redaktør for medlemsbladet
”Signal”, og Odd-Øivind
Kure er Web-redaktør for
foreningens hjemmesider.
Som leder av valgkomiteen,
ble valgt Thorstein
Tønnesson, og medlemmer
Ivar Olsen og Per Bordal.
Revisor eller varamedlem
som revisor, kan ikke ha
annet verv i foreningen. Jan
Erik Ruud måtte derfor
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byttes ut som vararevisor da
han sitter i Havnestyret.
Ny vara revisor ble derfor
Jørn Skille.
De avtroppende hovedstyremedlemmene fikk på
tradisjonelt vis overrakt
hvert sitt ”krus” av hovedstyrets leder Hans Bjørn
Paulsrud, som benyttet
anledningen til å takke for
deres innsats for foreningen.
Foreningens nye leder, Jan
Fredrik Klette, overrakte
samme type ”krus” til
avtroppende leder, Hans
Bjørn Paulsrud, som forlater
lederjobben etter 6år, og nå
går inn i en ny rolle i hovedstyret.
AVSLUTNING
”Havfruepokalen” ble i år
tildelt Sølve Tegner
Stenmark for hennes innsats
som jollemamma, tillitsverv.
Jollegruppa, dyktig leder av
sekretariatet under store og
små regattaer. Hun har
virkelig satt Moss Seilforening på ”kartet” når det
gjelder flotte gjennomførte
regattaer! Hun har også hatt

Hans Bjørn Paulsrud takket
dirigenten, sine kollegaer i
styret og alle seilerne, samt
alle andre tillitsvalgte og
ellers alle aktive for deres
innsats for Moss Seilforening gjennom foreningsåret. Alle foreningens sponsorer fikk også sin takk.
Han benyttet også anledningen for å takke for seg
gjennom 6 år som hovedstyrets leder.
I hans perioder er blant
annet den nye Servicebygget
blitt bygget, og foreningen
har vært gjennom en stor
utvikling. Nye krafttak står
for tur, man kan nevne
mulig utbygging og opprustning av havna.
Han overrakte foreningens
formannsklubba til den nye
lederen, Jan Fredrik Klette,
som på sin side takket for
tilliten og så frem til å ta
fatt på arbeidet i det nye
hovedstyret.
Alle saker var behandlet, og
møtet ble hevet.

Moss 12.11.2003
Lisbeth Johansen, sign
Sekretær.

Bekreftelse av protokollen:
Rolf Thorvaldsen, sign.
Terje Skåre, sign.

Ikke alle seilere er gått
i vinterdvale!
Lørdag 29. nov arrangerte
jollestyret sin årlige grøtseilas. Kald vind og noen få
grader så vidt over null
stoppet ikke de ivrigste optimistseilerne i Moss SF. To av
de eldste, Lars Egil Fylling
Eriksen og Aurora Tegnér
Stenmark, dro over fjellet
for å seile juletreseilas i
Bergen den helgen.
Juletreseilasen i Bergen er
blitt en fast tradisjon og
samler nesten 100 optimistseilere fra hele landet.
Vår lokale regatta var lagt
opp som en morsom stafett
mellom tre lag, og foregikk
innenfor moloen. Nils Hole,

for anledningen med nisselue, gjorde en flott jobb som
regattasjef. 11 seilere stilte
opp og fikk seg en kort seiltur før det var inn på klubbhuset til varm grøt med
mandler i. Rundt 40 barn og
voksne koste seg inne i et
julepyntet klubbhus denne
lørdagsettermiddagen, og
stemningen var stor da hele
4 mandler var gjemt i grøten
og 4 marsipangriser fikk nye
eiere.
Takk til alle som stilte opp
og som bidro til en fin grøtseilas!
Selv om vi ikke starter
treningen på vannet før i

slutten av mars er jolleseilerne i gang med fysisk
trening både på Spenst (for
de eldste) og lek og moro i
Rambergs skoles gymnastikksal. Her er det viktig å
trene kondisjon og styrke
gjennom vinteren. I tillegg
til dette vil vi også ha
teorikvelder utover vinteren,
slik at vi bevarer samholdet
og motiverer seilerne for
kommende sesong.

Sølve Marie Stenmark
(jolleleder)
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Erik på vei ut
på Værla
med julegrana som
windex
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Vårt klubbhus
til hverdag og fest

Signal

Som de fleste vet er Moss
Seilforenings klubbhus, som ble
bygget ferdig i 1988, veldig mye
brukt både av foreningen selv og
utleid til andre når det er ledig.
Lurer du på hvem som egentlig
leier huset og hvordan det fungerer? Det er mange bryllupsfester i året. Da må leietagerne
dekke bord osv. på fredagen da
lørdagen skal brukes til selve
vielsen og festen. Det betyr at
fredagen ikke leies ut.
Det feires også mange ulike
jubileer hos oss: Både bursdager,
bryllupsdager, barnedåp og konfirmasjoner. Det hender at både
fredag og lørdag er bortleid.
Inntektene av dette ligger årlig
på ca. 50.000,- kr.
Den første mandagen i måneden
er det Lions som har sine klubbmøter i huset. Dette har vært
tradisjon i mange år. De har
også et eldretreff om sommeren i
huset. Søly Terrasse har sitt
årsmøte hvert år i februar.
Tirsdag og torsdag er ”jolledager”. Om sommeren er det
trening på vannet, om vinteren
kurs inne både for viderekommende seilere og ny ungdom
som vil lære ”kunsten” å seile
(jungmenn).
Hver onsdag hele året er det
”åpent hus” for alle medlemmer.
Om vinteren arrangerer Tur- og
Havseilergruppen temakvelder
med foredrag, film osv. Du er
også hjertelig velkommen.
Damegruppen har sine møter en
gang pr. måned.
Også de fleste formiddager
(mandag – torsdag) kl. 12.00
har vi besøk i klubbhuset. Da er
det våre ”pensjonister” som
kommer for å slå av en prat og
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kanskje gjøre en jobb i havna
eller huset. Disse kalles ”Bollegjengen”, fordi inngangsbilletten
er en pose hveteboller.
Ellers kunne vi trenge en dugnad
til våren, vindskier og noen vinduer på huset trenger maling.
Kanskje vi prøver dette når
solen begynner å varme igjen.
Vi i huskomiteen jobber jevnt og
trutt med vedlikehold, vasking
og pussing av vinduer. Passer på
at alt kjøkkenutstyr er rent og
ordentlig slik at alt er i orden
når vi leier ut.
Alle våre egne grupper må selv

rydde og vaske opp etter seg.
Det er veldig viktig at alle som
bruker huset skriver dette på
kalenderen som henger på
kjøkkenet og helst også ringer
Martit Pollen (69 25 03 00) for
å høre om det er ledig.
Vi må for all del forhindre
dobbelbooking!
Vi i huskomiteen ønsker alle
medlemmene et riktig Godt Nytt
Seilår med mye sol og friske
seilaser.
Hilsen Tove, Marit, Bente P.,
Bente K., Eirik og Torberg

TEMAKVELDER
TUR & HAV arrangerer
temakvelder også i år, og
første kveld var som tradisjonen tilsier, viet Sjøfarer’n.
Juryen var enstemmige i sitt
valg av Hans Haug. Med
denne prisen følger det plikter,
og disse har hr. Haug allerede
innfridd.

erfaring innen seiling, og har
helt klart mye å ”fare med”.
I skrivende stund har vi ikke
fått noen tittel på hans innlegg, men dette vil bli opplyst
gjennom våre vanlige kanaler
(hjemmeside, oppslag og epost). I tillegg viltemakvelder
bli annonsert i Moss Avis.

De påfølgende temakveldene
utover mot våren blir som følger:

Onsdag 14. april kl. 19:00
Som alltid, er denne kvelden
viet Navigare Cup. I år vil det
bli noen forandringer i forhold
til tidligere opplegg, så det er
viktig at alle Navigare-seilere
møter opp.
(Denne kvelden vil ikke bli
annonsert i avisen, kun gjennom de andre nevnte kanaler).

Onsdag 11. februar kl. 19:00
Terje Wang fra Gran Seil og
Bjørn Thue (Shipmate m.m.)
kommer. Foreløpige arbeidstitler på foredragene er hhv.
”Hvordan få mye ut av lite”
og ”Fremtidens elektronikk”.
Onsdag 24. mars kl. 19:00
Ole Petter Pollen kommer.
Han har, som alle vet, lang

OBS: SEATRONIC Cup
arrangeres i år lørdag 11. sep.
Mer om dette i vår mai
utgave.

Med s/y «Pierina II»...
på «verdens vakreste sjøreise»
Av Harald Molvig
Det ble avgang fra Søly i Moss,
onsdag 30. april kl. 1700, med
varme klemmer og gode gaver
til avskjed. Det ble en fellesseilas med flere mosse-båter
som skulle til Skagen. Vi overnattet på Hvasser og dro
videre neste dag. Vi hadde jo
så god tid, så hvorfor ikke
legge ferden om Skagen? Men

fjernet og landstedbåtene lå
fortsatt på land under presenning, bare noen håndverkere
var å se! Et annerledes sørland!
Vi var nok litt tidlig ute, i
Kristiansand ble vi spurt om vi
hadde sett feil på kalenderen.
Etter Lindesnes overnattet vi i
Korshavn og fikk ligge ved
brygga til handelsmannen,
også her gratis. Landskapet
endrer seg etter Lindesnes og
flott var det å seile forbi Lista
og inn i smult farvann i

Asbjørn Utaker møter barndommens Risvær. Et nå nedlagt fiskevær innerst i
Vestfjorden.

da det ble stiv ssw kuling neste
dag, valgte vi å gå direkte
nedover sørlandet.
Det var en kjølig og regnfull
mai-måned, men flott å seile
sørlandet på denne tida! Alltid
fant vi plass innerst i vågen og
ikke var det havneleie. På hyttene var skoddene ennå ikke

Egersund. Neste dag passerte
vi Jærens rev, fikk sol inn i
cockpiten ved Tananger og
opplevde den første dagen uten
regn hittil,- dette lovte godt!
Rolf reiste hjem fra Stavanger
og jeg seilte videre med
Kristine. I frisk sv vind sto vi
opp Karmsundet, den gamle
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Jeg siterer fra loggboka den
30. april, 2003: ”Endelig, ordet smakes på, ikke en slutt,
men begynnelsen på noe! Noe
som i årevis har vært et ønske,
en drøm og som nå er her! En
mulighet som kan iverksettes,
ut fra heldige omstendigheter,
grundig planlegging og positiv
støtte fra mine nærmeste!”
Fire til fem måneder hadde jeg
til rådighet. Hovedmålet var
Lofoten med vendereis i
Tromsø. Pierina II er en
Comfortina 32 fra 1983, men
oppdatert på det meste de siste
årene. Mye utstyr var montert
og i tillegg hadde jeg ca. 80
papirkart, elektroniske kart til
kartplotteren, som nå var montert ute på pidestallen, alle
utgaver av Den norske Los,
Tidevannstabellen, Redningsselskapets Havnebok og uunnværlige ”Norwegian Cruising
Guide” av Armitage/Brackenbury. Planen for øvrig var at
Rolf (Lundberg, - vi har mer
enn 20 Skagenturer felles) blir
med fra starten. Kristine (datter) fra Stavanger til Bergen.
Felles familiefest i Bergen 17.
mai! Åshild (kone og co-skipper) kommer om bord i Bodø
21. juni og blir med i 3 uker
via Lofoten til Tromsø.
Asbjørn (Utaker)blir med fra
Tromsø til Bodø og Per-Harald
(sønn) kommer om bord på
Helgelandskysten et sted.
Åshild har deretter 3 uker ferie
som var planlagt fra Bergen og
barnedåp hos Ole-Johan (sønn)
i Stavanger den 17.august! Og
slik gikk det nesten!
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fra Moss...
N 59o25’657’’
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porten til norskekysten;
Norveg! Det ble en flott seilas
over Sletta, dystre tanker forbi
Bloksen og deilige Bømloreker
i Mosterhavn. Her sydet det av
historie og vi var så heldige, at
vi fikk overvære deler av
”Mosterspelet”!
Bømlo-skjærgården var bare
vakker! Må oppleves! Flott
havn i Bekkjarvik. I le for
kulingen seilte vi opp øst for
Sotra og inn byfjorden, - der lå
Bergen og badet i sola under
sine 7 fjell!
Kristine hadde ikke glemt
gamle seilferdigheter, vi hadde
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ei flott uke! Som takk fikk
pappa ei spekeskinke, og den
kom godt med videre på
ferden!
I Bergen kom Åshild og vi
hadde en flott 17. mai-fest med
barn og barnebarn!
Rolf kom tilbake og ble videre
med nordover fra Bergen. Vi
sto opp Alverstraumen, et
idyllisk og frodig område som
kunne minne meg om Hvaler i
Østfold.
Vestlandet er vakkert, mektige
klipper, et frodig landskap og
hus der ”ingen skulle tru at
nokon kunne bu”! Vi valgte

ikke å bestige Alden, den
norske hesten, la Kinnaklova
bak oss etter Florø og strøk oss
forsiktig rundt Hornelen, 860
moh, Nord-Europas høyeste
sjøklippe!
Etter Måløy fortøyde vi i
Seljevågen. Her vokste Claus
Friedmann opp og skrev:
”Ondt ofte lider den fiskermann….”! Vi hadde eggerøre,
laks og spekemat med waldorfsalat til kvelds, og noe godt
drikke! Tidene hadde nok
forandret seg.
Vi hadde godt vær rundt Stadt,
og noen flotte dager i Ålesund,
Molde og i Kr.sund. Selv
Hustadvika smilte til oss i det
vi passerte.
I Trondheim ble det igjen
avskjed. Rolf dro hjem til
gressklipper og løvetann, mens
jeg fortsatte videre alene. Jeg
hadde nå 3 uker til Åshild
skulle være i Bodø, så det
regnet jeg for å være god tid.
Det kriblet litt, tanken på å
skulle seile Helgelandskysten
alene, men jeg tror jeg likte
det. Og rutinene ble lagt opp
deretter. Forbi Ørlandet, over
Folla og inn til Rørvik, så kom
sommer`n. Endelig varme! Og i
Rørvik satses det! Ikke bare av
Telenor, men et nasjonalt kystkultursenter ”Norveg”, veien
mot nord, tar form! Rorbuer
restaureres og en kutter er til
full restaurering.
Opplevelsesøya Leka var vel
verdt et par døgn, øya der

Endelig! Harald kaster loss i Moss.

til Tromsø...
N 69039’069’’
Kjerringøy var en opplevelse!
Norges største og best bevarte
handelssenter, 1850 –1900
med mektige eiere, kraftfulle
kvinner og gode kontakter fra
Lofoten til Bergen og utlandet.
Vi fikk se badekaret til han
”Mack”!
St.Hansaften ble feiret på
Norskot med rødvin på bordet,
med bjerkeløv i akterstaget og
midnatts-sola hengende blekt
over Lofotveggen hele natta!
Fra Hamarøy seilte vi over
Vestfjorden til Svolvær. Tok
bilde av Svolværgeita. Spiste

Åshild skuer ut over reisens mål –
Tromsø.

tørket og speket hvalkjøtt som
snadder og hadde en fantastisk
hvalbiff-middag om bord! Den
bare smeltet i munnen!
Henningsvær, Lofotens
Venedig, var også en perle,
med bl. a. Karl Erik Harrgalleriet.

Nå kom sommeren i nord! Fra
nå av hadde jeg 3 –4 uker med
sol døgnet rundt, 25-26 grader
hver dag og vindstille. Flott og
oppleve, - ”diesel-weather”, sa
en danske vi lå i Tromsø sammen med.
Vi badet på Skrova, spiste mer
hvalbiff, - og badet på nytt i
Trollfjorden. En fisker på kaia
i Stokmarknes, som så at vi var
fra Moss, kunne ikke skjønne
hvorfor vi ikke hadde seila
sørover?
I Harstad var det en svært
ubeskyttet gjestehavn, noe vi
fikk merke. Vi fikk
noen flotte dager i
Sjøvegan hos Inger
og Lasse (fra
Moss)! Gjennom
Rystraumen logget
vi 10,3 knop i
medstrøm før vi
ankret opp i
Tromsø. Det var
en god følelse å ha
nådd sommerens
hovedmål. Fra en
fin gjesteplass ved
torget, brukte vi
dagene, før Åshild
skulle ta fly hjem,
til ”å gjøre Tromsø”! Og det
var bl.a. taubane, konsert i
Ishavskatedralen, Polarmuseet,
Skarven og Rorbua! Tromsø i
26 varmegrader og midnattssol
var en opplevelse! Posisjon
ombord: N 69039’069’’ - E
018057’685’’.
Asbjørn kom som planlagt fra
Moss og skulle være med ei
uke. Han er født og oppvokst
på Hamarøy og ønsket bl.a. å
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Svanhild ble tatt av en ørn i
1932. Jeg passerte Torghatten i
tett tåke, så bare ”bremmen”,
og ble et par døgn på Vega, der
ærfuglen holdes som husdyr.
På Nesna så jeg landskampen
mellom Norge og Romania på
Studenterkroa og la deretter
både Hestmannen, De syv
Søstre og Polarsirkelen bak
meg.
Innerst i Hollandsfjorden
strekker Svartisen ned en arm.
Det var bare flott å se dette
massive ispartiet, 2500 år gammelt, stråle blått mot meg i
småregnet!
Sørfugløy var også
spesiell, med
hekkende
Lundefugl, havørna svevende over
bratte bergkolosser
og et utdøende
samfunn nede på
ei frodig slette med
hvite sandstrender.
Så fantastisk var
Helgelandskysten;
vill, vakker og
uberørt!
Jeg fortøyde i
Bodø i god tid før
co-skipperen skulle komme,
sammen med andre seilere fra
Tyskland, Nederland, England
og Sveits, alle på vei til
Lofoten, og noen til Svalbard.
Det var flott å treffe igjen
Åshild i Bodø og vite at vi
hadde 3 uker foran oss i et av
verdens vakreste øyriker, nemlig Lofoten! Etter Bodø seilte
vi forbi Landego og fortøyde i
gjestebrygga på Kjerringøy.
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...og retur
3.200 n.m.
oppleve barndomsminner. Like
syd for Tromsø fikk vi følge av
3 småhvaler (springere?) som
lekte rundt oss lenge, et flott
syn! Da høytrykket sto, valgte
vi leia vest for Senja. Nordishavet lå som et speil og det ble
en reise inn under massive fjellkatedraler som sto 500-600 m
rett opp fra havet! Hamn på
Senja var flott! Badestampen
var plassert om bord i en sjark
på land!
Etter god timing gikk det flott
gjennom Tjeldsundet til

så denne kvelden ble det kokfisk og rødvin, - etter kveldsbadet!
Neste dag ankret vi opp i
Utaakerbukta på Hamarøy,
rodde i land og Asbjørn fikk
rusle omkring der han hadde
vokst opp, ikke alt var som før,
der heller! Sydover ankret vi
opp på Kjerringøy, slik at også
Asbjørn fikk med seg dette
flotte stedet, hvor Hamsun tok
ideen til Sirilund. Asbjørn tok
fly hjem fra Bodø, og jeg var
igjen alene, - men nå i kjent
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«Pierina II» ved Svartisen.

12

Lødingen. Asbjørn fikk oppleve Risvær, et gammelt fiskevær innerst i Lofoten, der han
sist var med sin far på Lofotfiske som 15-åring. Ikke alt var
som før!!
Neste dag seilte vi over Vestfjorden og inn i Staumshavn på
Hamarøy, av flere beskrevet
som norges flotteste uthavn, hvite strender, grønt hav,
frodige omgivelser omgitt av
høye fjell med Hamarøyskaftet
i bakgrunnen. En uthavn som
skjermer for alle vinder. To 5kilos torsker ble tatt på veien,

farvann! Tiden gikk fort
nedover Helgelandskysten, nå i
veks-lende vær med både vindstille, motvind og flott seilvind.
I Rørvik kom Per-Harald om
bord. Han har nærmest vært
med meg på årlige seilasen fra
han ble født, han trives i båt
den karen! Vi koste oss sørover
Helgelandskysten og etter
Ørlandet seilte vi til Hitra.
Overnattet i Knarrlagsund og i
Kvenvær, praktfulle idyller på
Hitra! I Kristiansund kjøpte vi
ei krabbeteine, som vi rodde ut
med agn etter ankomst i

Molde. Neste dag ble det en
herlig middag av havets
delikatesser! I Ålesund ble jeg
liggende å vente på vær. Det
blåste stiv kuling på Stadt og
Per-Harald tok buss til Oslo.
Jeg seilte så videre til Bergen
alene og møtte igjen barn og
barnebarn. Men Åshild hadde
vært på sykkeltur og satt nå
hjemme med beinet i gips! Hun
var svært lite mobil og 3 uker
ferie fra Bergen måtte vi se
bort fra.
Jeg seilte derfor videre til
Stavanger, - hvor Åshild kom
og vi kunne feire barnedåp
som planlagt.
Etter barnedåpen ble hun med
til Egersund, men det var en
dårlig løsning med gipset bein.
Hun tok toget hjem og jeg
seilte videre alene.
Jeg fikk oppleve en herlig, liten
kuling bak meg rundt Lista,
det var sol og havet lå
glitrende! Bare noen
trafikkskip å se i horisonten.
Pierina skummet gjennom vannet og i det jeg sto fastspent
på fordekket og spridde fokka,
så inn på fyret og alle husene
inne på Listalandet, ”Jonas”
styrte; - dette var flott å
oppleve og det hele hadde vært
en fantastisk sjøreise, - kanskje
verdens vakreste?
Jeg ankom Søly onsdag
27. august på ettermiddagen.
Fortøyde på den faste plassen.
Låste båten og spaserte opp til
hun som satt med beinet på en
skammel. Det var flott å være
hjemme, også!

Litt av hvert fra Tur og Hav
FRIHAVNSORDNINGEN
De fleste turseilere har vel
allerede hørt om frihavnsordningen, men det kan vel
ikke skade med en liten
oppfriskning…
En rekke havner, klubber og
seilforeninger (bl.a. Moss
Seilforening) er tilsluttet
denne ordningen, og
”medlemmene” kan besøke
hverandres havner i inntil
3 døgn uten å måtte betale
havneavgift.
Det er Johan Thue som
sørger for at interesserte kan
få kjøpt FH-bevis til båtene
sine.
(Merkene for 2004 bestilles
i disse dager, og er tilgjengelige utpå våren en gang).
For å lese mer om frihavnsordningen, gå inn på Det
Danske Spejderkorps’
hjemmeside,
www.home.worldonline.dk/
sjp/frihavne.htm.
Her finnes det regelsettet
som gjelder til enhver tid,
samt en oversikt over alle
tilsluttede havner.

LANGTURSEJLERNES
TRÆFPUNKT

TUR & HAVS DAMEGRUPPE
har også temakvelder. Første
møte har allerede vært, og
temaet var mat ombord.
Videre utover vinteren har
Damegruppen satt av følgende tider på klubbhuset
(kl. 19:00):
Mandagene 9. februar og
22. mars.
Tema for disse kveldene er
dessverre ikke i boks i
skrivende stund, men følg
med på seilforeningens
hjemmeside www.moss-seilforening.org. Som tidligere
vil det også komme informasjon pr. e-post, samt
annonse i Moss Avis.

kartrettelser og andre ulike
forhold som kan være av
interesse for sjøfarende.
Viktig informasjon, med
andre ord.
Heftet utgis to ganger pr.
måned, og oppbevares på
kontoret i klubbhuset.
I tillegg kan man få informasjon via
www.statkart.no/efs.

MOSS
SEILFORENINGS
HJEMMESIDE
I tilfelle noen ikke vet det; vi
har en hjemmeside!
Her finner du informasjon
om foreningen og dens ulike
grupper, kontaktpersoner,
regattaer og resultatlister,
referater fra turer, og mye
mer. Det finnes også en
oversikt over seilerne våre,
både av joller og kjølbåter.
Her mangler ennå mye, så
det er viktig at vi som
medlemmer selv bidrar med
bilder og data om båtene.
Send dette på e-post til oddoivind.kure@axia.no.
Oppdateringer gjøres
fortløpende, så dette er en
”levende” side. For de som
ennå ikke har besøkt våre
nettsider; det er ikke for
sent…
Adressen er som følger:
www.moss-seilforening.org

KARTRETTELSER
Moss Seilforening abonnerer
på et lite hefte kalt Efs
(Etterretning for sjøfarende).
Her finnes informasjon om
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Dette er et hefte som utgis
av danske FTLF, Foreningen
til Langtursejladsens
Fremme.
Foreningens formål er ” at
medvirke til udbredelsen af
kendskabet til og muligheden for aktiv deltagelse i

langtursejlads”. Tur & Hav
er medlemmer her, og mottar Træfpunkt seks ganger i
året. Her kan man lese mye
interessant, og kan om
ønskelig knytte kontakter
”ute i verden”, og da kanskje spesielt i Danmark.
Foreningen arrangerer
temakvelder og turer gjennom hele året, og dette
annonseres i Træfpunkt.
Heftene befinner seg på
klubbhuset.
For å lese mer om FTLF, gå
inn på deres hjemmeside
www.ftlf.dk.
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Forventninger
Jeg er medlem i en seilforening.
Som medlem et sted har man
gjerne fordeler av ulike slag, og
jeg spør meg selv hva slags
fordeler har jeg? Ingen som jeg
ikke betaler for, kan jo være et
ganske riktig svar. Eller ganske
feil. For det er fullt mulig å
fokusere på de sidene som ikke
har med penger å gjøre. Og da

Mennesker som er villige til å
bruke mye av sin tid og sin
energi på de andre menneskene. På oss, deg og meg.
Hvilke forventninger har de til
sine med-medlemmer? Jeg kan
tenke meg flere ganske riktige
svar på dette også.
Med fordeler kommer gjerne
ulemper. Offer, det har jeg fak-

hvert fall i Tur & Hav, har de
siste sessongene gått feil vei, så
det er mange som har hatt
ganske feil svar på alle mine
spørsmål. Men tenk gjennom
dette en gang til. Tenk hva
konsekvensene kan bli hvis
denne trenden fortsetter. Jeg
trenger bare å nevne Julemøtet;
avlyst p.g.a. alt for liten oppslutning. Tenk gjennom dette
en gang til, svar noe riktigere
denne gangen, og ha forhåpninger til at det fortsatt skal
være en arrangementskomite i
fremtiden.
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”Jeg forventer” har en slags
kravstor eim over seg, med sur
munn og nesen i været.
Så jeg forventer ikke noen
verdens ting.
”Forventning” derimot, har en
optimistisk klang, med spent
blikk og sommerfugler i
magen.
Så det har jeg…
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må man fokusere på menneskene. Så jeg er medlem
sammen med mange andre
mennesker. Men hvorfor det?
Hvorfor er jeg det, og hvorfor
er de andre det?
Hva vil jeg få ut av det, og
hvilke forventninger har jeg til
dette fellesskapet? Har de
andre menneskene forventninger, og i så fall hvilke? Det
er helt sikkert mange ganske
riktige svar på dette.
Alle fellesskap er avhengige av
en drivkraft - eller drivkrefter,
for det trengs mange.
Vår forening har også mange.

tisk hørt noen kalle det… Nei,
la meg heller kalle det innsats.
Dele med seg av tid og tilstedeværelse. Kan man forvente det
av hverandre, i hvert fall en
gang i blant? Hvorfor er dette
så vanskelig å gi?
Jeg synes det er hyggelig å
være en del av både fellesskapet og drivkreftene, faktisk
er jeg det helt frivillig. Hvorfor
det? Jo, det er hyggelig å være
med på å skape det sosiale
miljøet som mange forventer
skal være der i en slik forening.
Men deltagelsen på de fleste av
våre sosiale arrangementer, i

FORVENTNING
Han er så varm i kveld
der han kommer innover
Kanskje har han tatt med seg havbrisen
for han er så full av salt forventning
Når han i forbifarten
stryker over bjørkeløvet
blir berøringen igjen
i meg

Tove Kure

GPS Navigasjon i
endring
Av Lars Grande

EGNOS
Jodsegment

EGNOS
Romsegment

EGNOS-klar
GPSmottaker
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Vi har nå brukt GPS siden
tidlig på 90’ tallet i forrige
årtusen. Systemet startet jo
opp med brask og bram
med fantasipriser på mottakere opp mot kr.
300.000.-. Vi kjenner jo alle
historien. Prisene har falt og
i dag er GPS allemannseie.
Hvis vi i dag kommer
ombord i en båt over 20 fot
og det ikke finnes minst èn
GPS ombord stiller vi
spørsmålstegn ved skipperens navigasjonsvaner og
kunnskap. Det kan jo nesten
virke som om han kommer
fra et dårlig hjem. De
rimeligste mottakerne koster
i dag rundt kr. 3000.- inklusive moms.
Men!!! GPS er i dag ikke
lenger bare det amerikanske
”Global Position System”
som vi kjenner. Nye ord og
uttrykk flyr stadig gjennom
luften og det er ikke alltid
like lett å følge med i det
som skjer over hodene våre.
Ord som EGNOS,
GALLILEO, WAAS, MSAS
og GLONASS forfølger oss
og får oss til undre oss på
om alt dette er nødvendig.
Det nyeste moteordet er
EGNOS.
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EGNOS står for: European
Geostationary Navigation
Overlay System.
Hva betyr da dette for oss
som brukere?
Her nyter vi faktisk godt av
EU.
EGNOS er ganske enkelt en
satellittbasert måte å korrigere for feilkildene som
finnes i GPS-systemet.
Atmosfæriske forstyrrelser,
reflekser etc.
EGNOS består av tre segmenter. Jordsegmentet
består av en rekke referansestasjoner (GPS-mottakere)
spredt utover hele Europa
samt deler av Afrika, som
kontrollerer GPS-systemets
nøyaktighet og formidler
korreksjonsdata via et kontrollsenter (som står på
Hønefoss av alle steder),
opp til romsegmentet som
har noen få geostasjonære
(det betyr at satellittene følger med jordrotasjonen og
dermed står i samme vinkel
over horisonten hele tiden)
satellitter som igjen sender
dette ned til oss, brukersegmentet.
EGNOS vil bli fullt ut
operasjonellt i løpet av 2004
men allerede pr. i dag, 8.
januar sendes det ut testsignaler med full nøyaktighet. Resultatet er at de
som har en moderne mottaker som er forberedt for
EGNOS har en nøyaktighet
på 3 meter eller bedre 95%
av tiden. Dette betyr likevel
ikke at vi nå kan gå i blinde
med båten, eller for den saks
skyld bil eller fly.
Nøyaktigheten som her er
beskrevet er geografisk og

korrekt. Men! I den andre
enden har vi kartene som vi
bruker, enten de er elektroniske eller papirbaserte,
som fortsatt har en langt
større unøyaktighet.
Riktignok er Sjøkartverket
kommet ganske langt i sine
oppmålinger i våre farvann,
og det blir bedre og bedre
hele tiden, men denne
nøyaktig-heten er likevel
ikke i nær-heten av GPSmottakerens nøyaktighet.
Hva koster så en EGNOSklar mottaker? En slik mottaker koster som regel
mindre i dag enn en vanlig
standard GPS-mottaker
kostet for 2 år siden.
EGNOS signalet ligger på
omtrent samme frekvens
som GPS-satellittene og
mottakeren bruker derfor
ganske enkelt en av sine
eksisterende kanaler for å ta
i mot disse signalene.
Tidligere landbassert differensiell GPS krevet en egen
kostbar mottaker med
antenne som ofte kostet mer
en GPS-mottakeren.
Så hva er resultatet?

GPS har i dag en standard
nøyaktighet på 20 m eller
bedre 95% av tiden. Dette
betyr for deg og meg at vi
har nøyaktighet i massevis
selv om vi har en litt eldre
mottaker. Den dagen vi har
et behov for å fornye oss,
får vi sansynligvis ikke kjøpt
en GPS-mottaker som ikke
er klargjort for det nye systemet.
Hva betyr da alle de andre
ordene som flyr rundt?
WAAS og MSAS er henholdsvis Amerikansk og
Japansk ekvivalent til
EGNOS. Dette betyr at du
får samme nøyaktighet i
store deler av Østen samt i
hele USA.
GLONASS er en russisk
ekvivalent til GPS-systemet.
Systemet har noe lavere
nøyaktighet enn GPS men
kan også bruke EGNOS
som korreksjon.
GALLILEO er et fullt
utbygget Europeisk Satellitt
navigasjonsnettverk som vil
bli operativt i løpet av 2008.
Så moralen er: Det er fortsatt tillatt å holde utkikk!

Har du lyst å bli med i sommer?
Hans Haug inviterer til fellestur (ikke eskadre) ned i tyske
farvann til sommeren. Seilvenner i egen båt søkes til fellestur
i tiden 25. juni fram til 8.-14. august. Deltagelsen innebærer
ingen forpliktelser og du kan ”hoppe på eller av” akkurat
som du føler for eller har ferie / tid til. Du bør ha min. 5
uker til disposisjon eller at du bytter ditt mannskap underveis.
Det legges opp til behagelig tempo med gjennomsnittlige
dagetapper på 5-8 timer, gode natthavner og sosialt samvær.
Den totale utseilte distanse vil kunne bli på ca. 1.000 n.m.
Dersom dette høres interessant ut så ring eller kontakt Hans
på tlf.: 69 27 21 64 (bortreist i tiden 26. 2. til 22. 4).

Tiltaksplan for Søly Båthavn
2004 til 2015
Som det fremgår av referatet
fra årsmøte i oktober, ble
Tiltaksplanen for båthavna
vedtatt i den form den ble
fremmet av vårt havnestyre.
Planen vil imidlertid, som
det framgår av pkt. 2
”Situasjonsbeskrivelse”, bli
revidert årlig av havnestyret
og deretter lagt fram for
årsmøte til godkjennelse.
Dette er en helt naturlig
behandlingsform for alle
langtidsplaner, da både
økonomi og erfaring gjør at
planer trenger å kunne
korrigeres under veis.
Etter anbefaling fra havnestyrets leder, Terje Skaare,
har vi her i Signal tatt med
bare de generelle punkter i
den vedtatte planen. For de
av medlemmene som ønsker
det er hele planen å finne i
klubbhuset.

1. Historie/Bakgrunn
(noe forkortet)

1.2. Fortsettelsen?
Moss Seilforenings anlegg i
Søly er nå bygget ut iht. de
opprinnelige planene og
danner et godt utgangspunkt
for foreningens aktiviteter.
Søly båthavn er blitt en
populær båthavn. Vi har i
dag 170 på venteliste.
Utfordringen er nå å se
frem over og ikke hvile på
innkasserte laurbær. Det er
viktig å opprettholde og
stadig forbedre havnas standard samt legge forholdene
til rette for fremtidige behov.
Utviklingen skaper stadige
nye båttyper innen så vel
jolleseiling som tur- og hav-

seilere. Havseilerne blir
større, de blir lengre og de
stikker dypere. Når vi planla
havna var en 36 fots båt
blant de største. Nå kommer
våre medlemmer med båter
mellom 40 - 50 fot som
krever dybde på 3-3.5 meter.
Dette er nye utfordringer
som må løses.
I regattasammenheng vil vi
ønske å være vertskap for
båttyper som ikke får
problemer med plass og
dybdeforhold.
Vi vil at Søly båthavn skal
være en hyggelig havn å
besøke, hvor man ikke går
på grunn.
Ventelistene er lange og
behov for nye båtplasser er
påtrengende. Dette reiser
noen nye problemstillinger.
Skal vi bygge om eksisterende havn? Det betyr færre
båtplasser. Skal vi bygge
en ny havn sydvest for Søly
ved enden av Strandpromenaden?
Eller skal vi lage en ny molo
utenfor Søly for 50-80 store
båter?
Dette er en av de mange
utfordringene som Moss
Seilforening bør ta standpunkt til i løpet av de
nærmeste årene.
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1.1 Bygging av Søly Båthavn
Da en kommunalt oppnevnt
komite i 1978 anbefalte
utbygging av småbåthavner i
Søly, Kambo og Rosnes, tok
Moss Seilforening initiativet
til å bygge ut Søly som var
det mest egnede sted for seilbåter. 18.mai 1981 ble
1. byggetrinn innviet. 200

moderne båtplasser og en ny
steinmolo kostet i alt kr. 3.1
mill. Anlegget ble finansiert
delvis ved innskudd fra båtplassleierne og delvis ved
låneopptak. Men interessen
og behovet var stort.
Ventelistene økte. I juni1984
var 2. byggetrinn med 120
båtplasser klare til bruk.
Prosjektet omfattet bygging
av ny molo, omlegging av
kloakkutslippet som gikk
igjennom havnen og fjerning
av betydelige mudringsmasser. Kostnadene på i alt
kr. 3.2 mill. ble finansiert på
samme måte som 1. byggetrinn.
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2. Situasjonsbeskrivelse
En foreløpig investeringsplan for oppgradering av
havneanlegget i Søly ble
forelagt årsmøte i Seilforeningen høsten 2002.
Denne ble ikke vedtatt.
Havnestyret har tatt initiativ
til å dokumentere status i
anlegget samt lage en
detaljert og begrunnet tiltaksplan for investering,
oppgradering og vedlikeNr.

Aktivitet

hold av Søly båthavn.
Planen tar utgangspunkt i at
nåværende flytebryggeanlegg
vedlikeholdes og beholdes til
2015.
Tiltaksplanen er laget med
et tidsperspektiv fram til
2015, men skal årlig revideres av havnestyret og
legges fram for årsmøtet.
Tiltaksplanen tar
utgangspunkt i at det er
behov for å gjennomføre
2004

2005

2006

25

25

nødvendige og ønskelige
tiltak av ulik størrelse og
kompleksitet og med ulike
innsatsfaktorer. I oversikten
nedenfor er det enkelte
tiltak beskrevet.
3. Tiltak (utelatt her)
4. Økonomi
I tabellen nedenfor er de
økonomiske konsekvensene
av planen, fordelt over 11 år

Årlig 2007-2014 (sum 8 år)

1

Bryggeanlegg, vedlikehold

25

2

Ny moloplass

30

3

Landanlegg

75

75

75

600

825

4

Sikring, skråning

75

75

75

350

575

5

El-anlegg

150

50

50

400

650

6

Mudring

200

7

Mastekran

175

8

Truckfond

50

50

9

Bryggefond *)

10

Bommer, molo

50

50

50

605

500

325

Sum

300

Sum
375
30

200
175
500

600

150
2150

3580

*) Dagens renter og avdrag på eksisterende lån utgjør ca 280.000,- pr år. Når dette lånet er nedbetalt i 2008 forutsettes tilsvarende beløp opprettholdt men da overført til bryggefond. For
perioden 2009-2014 (6 år) bygges det derved opp et bryggefond på Kr 1.680.000,-. (renter ikke
hensyntatt).
Ovennevnte tiltak er ikke inkludert i de kostnadene havna i dag må dekke ved sitt nåværende
inntektsnivå med unntak av leieøking i 2002 for avsetning til bryggefond. .
Inndekningen av tiltakene foreslås å skje ved en årlig økning av båtplassleien. Leieøkningen fordeles pr båtplass med utgangspunkt i den enkelte båtplass’ breddemeter. Det er totalt ca 1100
bryggemeter som kostnadene skal fordeles på.
En samlet kostnadsramme for kommende 11 år er
kr 3.580.000,Pr år utgjør dette i gj.snitt ca (3580000/11)
kr 325.000,-

Signal

På årsmøtet i 2002 vedtok man å øke den årlige leien med kr 150,- pr bredde-meter for å møte
oppgraderingen av havna iht til denne tiltaksplanen. Økningen av plassleien må korrigeres ift dette.
Kr 325.000 – Kr 165.000 (Kr 150 * 1100 m)
kr. 165.000,-
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For å skape inndekning for de planlagte tiltakene må man i perioden fra og med 2004 øke den
årlige leien med ytterligere: ca kr. 150,- pr. m.
(325’ – 165’ / 1100m) pr. breddemeter

Nok en vellykket –
«en lille seilas», 2003!
”Den Lille Seilas”, lille nyttårsaften, ble også denne gang et
vellykket arrangement.
Det var en svak nordlig bris,
4–6 kuldegrader, blå himmel og
en blek vintersol glitret over
Værla. Frostrøyken drev sydover
i det skippermøtet ble avviklet
med varm gløgg på klubbhuset.
Jan Erik Ruud var regattasjef og
sendte 9 havseilere av gårde,
flere med fargerike spinnakere
på vei sydover. Dette var deltakerrekord!
For tredje gang arrangeres denne
uhøytidelige vinterseilasen som
en avslutning på årets seilsesong. Deltakelsen ser klart ut
til å øke, både med hensyn til
både antall båter og deltakere
for øvrig.

Gunderstart
Regattaen ble i år avviklet med
”Gunderstart”. Regattasjefen
delte ut lystall, klokkeslett,
banevalg og startlinje på skippermøtet og han gjennomførte
en ukomplisert startprosedyre.
I år ble det ingen tjuvstarter.
Noen har faktisk tid til gode til
neste regatta!
Regattaen gikk fra Søly til grønn
stake ved Revlingen, deretter til
Skjelgrunnen, tilbake til grønn
stake og målgang ved Søly.
Vinden avtok noe etter hvert,

Bjørn Tore er spent på sin Anne
Berits franske løksuppe.

Martin mottar sin premie, mens Ivar
inntar sin «lille»!

”Birte Mari”, Ivar Olsen med
mannskap.
”Pierina II”, Harald Molvig med
mannskap.
Sosial samling
Etter målgang var det samling
på klubbhuset med skippere og
mannskap. Tur og havgruppas
nye leder, Johan Thue ønsket
over 30 deltakere velkommen til
bords. Anne Berit Pettersen
hadde selvlaget ”Fransk fiskesuppe” rykende varm til oss alle,
en fiskesuppe som bare smakte
helt fantastisk! Etter hvert delte
formannen ut glass til deltakende båter og premier fra firmaene Seatronic og Bella Marin
ble loddet ut, slik tradisjonen
etter hvert har blitt. Flere av
deltakerne mente at ”Den Lille
Seilas” nå hadde blitt en tradisjon, så dermed kan vi vel se
fram til en ny vinterseilas om
knapt et år, - kanskje det også
da kan bli ”Fransk fiskesuppe”?
Harald Molvig

Signal

Besøk fra Horten
Litt før skippermøtet skulle avvikles, kom det på Værla en
sei-ler gjennom frostrøyken.
Båten kom inn til Søly og skipper Andries Kruithof meldte seg
på regattaen, etter at de hadde
hatt en fin seilas over fra
Horten.

men alle båtene kom tilslutt over
mållinja, i følgende rekkefølge:
”Courage VI”, Alf Gustav
Høstmark med mannskap.
”Rubina”, Asbjørn Utaker med
mannskap.
”VannaRi”, Bjørn Tore Pettersen
med mannskap.
”Lady Stardust”, Andries
Kruithof med mannskap.
”Boomerang”, Philip Bain med
mannskap.
”Lethe”, Martin Knutsen med
mannskap.
”Madam Mim”, Rune Schrøder
med mannskap.
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Skal du
ha stort
selskap?
Lei vårt koselige klubbhus med plass til 60 personer.
Henvendelse Marit Pollen, tlf. 69 25 03 00
Åpent hus hver onsdag fra kl. 18.00
Salg av kaffe og vafler
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