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Det er høst, mye vind og regn og
det er på tide å innse at en seilsesong nærmer seg slutten. Vi er
på ingen måte ferdig med sjølivet
og Seatronic Cup ble vel bekreftelsen på utfordringene seilsporten kan gi, om det er med små
eller store seil. Moss Seilforening
har hevdet seg fantastisk godt
denne sesongen og i både kjølbåt
og joller har vi vist at vi er
en av de beste foreningene i
landet. At vi i tillegg fikk en
Norgesmester ved Mathias
Mollatt i optimistklassen er
et bevis på et godt sportslig
miljø, godt støtteapparatat
og ikke minst en topp seilprestasjon. Vi har gjort det
meget godt i Norgescup og
lokale regat-taer for joller
og har også vist enerprestasjoner i de ragattaer som
kjølbåtene har vært med i,
som Færder`n, Hollender`n,
Hovdan Skagen Race,
Seatronic og ikke å forglemme vår lokale Navigare. Vi
har bekreftet vår posisjon
og nå er det bare siste kryssen igjen før målgang og
surfing hjemover til en
pause.
Da dette er siste Signal før
Årsmøtet og nytt styre og
ny sesong, vil jeg få takke
alle som deltar frivillig i et
stort og tidvis krevende foreningsarbeide. Moss Seilforening
er en stor organisasjon bestående
av mange brikker og det er en
oppgave å få disse til å passe i
hverandre. Jeg er oppriktig imponert over all innsats og vilje til å
trå til nåt det be-høves. Et
eksempel er den jobben som ble
gjort i havna når stormen herjet
som verst og det så stygt ut for
bryggene våre. Etter sigende var
det ikke mange minuttene etter at
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første henvendelse ble sendt ut,
før et stort frivillig korps medlemmer stilte opp og reddet oss
for materielle skade på havn og
båter. Dette er et eksempel på
hvordan en frivillig organisasjon
kan virke sammen, dersom
miljøet, samholdet og felles interesse trekker i samme retning.
Tusen takk til den gjengen.

Styret har i år, som tidligere år,
forsøkt å følge foreningens formålparagraf om å drive idrett og
legge forholdene best mulig tilrette for dette. Etter prestasjonene på regattabanen å
dømme, har dette vært en suksess
selvom vi må innse at vi nok
også høster av tidligere års
satsing og nå håper jeg vi sår for
senere like gode resultater.
Styret har i sommer og høst mottatt reaksjoner på havnestyrets

arbeide i havna, innspill i Signal
og utførelsen av tiltak i de enkete
plasser. Havnestyret har tatt dette
meget seriøst og inviterte til et
Havnemøte i høst, der alle
båteiere kunne si sin hjertens
mening og gi innspill til videre
arbeide. Sett fra styret side ser vi
på dette som at aktivitet
skaper aktivitet, og det er jo en
tilgang for en frivillig forening som vår, at medlemmene er engasjerte og er
villige til å ta i et tak. Vi
trenger akive medlemmer
og jeg håper at alle nå er
villige til å stå på og gi
idretten rom nok til å vokse
i Moss Seilforening, og her
trenger vi bistand fra alle
om det så er medlemmer
med eller uten mast på
båten. Vi som kommer med
lunchkurv, vest under
armen og motornøkkelen klar, er viktige
nok som medlemmer og
skal selvfølgelig ha de rettigheter medlemskapet gir,
men vi pliktert også, og den
plikten går tilfordel for dem
som driver idrett i foreningen. Søly Båthavn må preges
av jolle akiviteter, mesterskap, Navigare, seil og tau.
La det ikke være tvil om
dette. Moss Seilforening er
en idrettsforening.
Da er det bare å takke for et fint
år i foreningen, styret takker for
seg og håper at det nye styret
blir gitt mulighet til å drive
foreningen framover. Og husk,
det er Junior Nordisk Mesterskap
her i Moss neste år og den utfordingen er vi sammen om!

Med takk og seilerhilsen
Jan Fredrik

Moss Seilforenings
årsmøte 2004
avholdes i Klubbhuset, Søly onsdag 27 oktober kl. 19.00

Dagsorden:
1. Vedtak om lovlig innkallelse av Årsmøte.
2. Valg av møteleder.
3. Behandle foreningens årsmeldinger.
4. Behandle foreningens regnskap i revidert stand.
5. Behandle innkommende forslag.
6. Fastsette kontingenten.
7. Vedta foreningens budsjett.
8. Bestemme foreningens organisasjon.
9. Valg av tillitsmenn.
10. Utdeling av: Dommerpokalen – Chr. Hermansens minnepokal –
Havfruepokalen og Sjøfareren.
11. Avslutning.
Ta med denne utgaven av Signal på Årsmøte.
Det blir kort pause med en enkel, gratis servering mellom pkt. 6 og 7.
Plass for egne notater:
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Årsberetning
fra Hovedstyret 2004
HOVEDSTYRET HAR BESTÅTT AV:
Leder:
Nestleder:
Sekretær:
Kasserer:
Leder for Jollegruppen:
Leder for Tur-og Havseilergruppen:
Leder for Finansgruppen:
Leder for Havnestyret:
Leder for Klubbhuset:
Møter og aktiviteter
Hovedstyret har avholdt 9 styremøter i foreningsåret.
Arbeidsutvalget v/leder, sekretær og kasserer, har stått for
den daglige driften av foreningen, mens gruppelederne har
ansvaret for sin gruppe, både
økonomisk og idrettslig.
Nestformannen, vår sportslige
leder, har sammen med sportskomiteen, hatt det overordnede
ansvar for våre arrangementer.
Det nye regnskapsprogrammet
som ble innkjøpt i forrige periode, er nå i daglig bruk og fungerer bra takket være vår eminente kasserer Tone Johnsen.
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Økonomien
Medlemstallet ligger stabilt på
ca. 500 medlemmer, og foreningens økonomi er tilfredsstillende.
Helly-Hansen er fortsatt vår
hovedsponsor etter dyktig
arbeid fra vår finansgruppe og
byens firmaer har også denne
gangen støttet opp med reklame på foreningens optimistjoller.
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Jan Fredrik Klette
Hans Egil Eriksen
Lisbeth Johansen
Tone Johnsen
Sølve Marie Stenmark
Johan Thue
Hans Bjørn Paulsrud
Terje Skåre
Tove Kure

Sesongens arrangementer har
gått etter budsjett og da med
overskudd.
Utleievirksomheten går noenlunde som budsjettert, og
kiosksalget svinger med foreningens arrangementer. Det
permanente vinteropplaget gjør
at vi har en stabil inntekt også
derfra.
Aktiviteter
Sesongen 2004 har vært meget
aktiv, og startet for jollene sin
del med ”grøtseilas”
Vi har fortsatt et av landets
aller største jollemiljøer, og det
er et økende antall aktive båter
i ”tur og hav” gruppen. Moss
Seilforenings seilere hevder seg
bra i regattaer fra kretsnivå til
VM, dette takket være stor
innsats fra jollegruppa og på
samme måte i kjølbåtklassen.
Moss Seilforening har i år
støttet Beate Kristiansens OLsatsing og vi er stolte av å ha
en lokal seiler i OL.
Mathias Mollatt er i år i en
særstilling da han både er
Norgesmester i optimistjolle og

vinner av Norgescupen i optimistklassen sammenlagt! Vi
gratulerer, vi vil samtidig gratulere de andre gode seilerne i
foreningen med innsatsen, og
henviser til resultatbørsen et
annet sted i bladet.
”Tur og Hav” gruppen har nå
fått aktive seilere som ønsker å
delta i NORC, vi ønsker dette
velkommen og sier lykke til
med idrettslig satsing..
Den nå så tradisjonsrike
”Påskesamlingen”, samlet også
i år et stort antall europajoller
fra hele landet og er blitt en fin
åpning av sesongen for både
seilere og staben i MS.
Årets regattastart med skudd
fra ”Gunda” og diplomer til
årets ”jungmenn”, ble i år satt
til 25. april og markerte pånytt
at sesongen var startet.
Moss Seilforening har denne
sesongen stått som arrangør av
NC Europa, Optimist, og 29èr,
Seatronic Cup, ved siden av
Østfoldcuper og interne regattaer som Navigare, Jeløya
Rundt og Hard Days Night.
Det er avholdt en flotte treningssamlinger for jollene våre.
Moss Seilforening har fått ord
på seg til å være en av landets
beste arrangører og har nok en
gang bekreftet sin stilling.
Opplæring, rekruttering og
regattaseiling.
Moss Seilforening har dette
året hatt trenerutdanning på
flere plan.

Det er arrangert dommer 1.
kurs og regattakurs.
Alle i arrangørstaben har
gjennomgått førstehjelpskurs
med instruktør fra
Luftambulansen, et kurs som
kvalitetsikrer våre arrangementer og som gjør oss i stand til å
kunne ha store mesterskap på
en sikker måte.
Fire deltagere har deltatt på
NSF-seminar for trenere, dommere og arrangører.
Årets Jungmannskurs hadde en
oppslutning på ca. 20 deltagere.
Det har vært 3 ukers seilskole i
sommer, som samlet mange
barn i Søly!
Nivået på våre regattaseilere er
meget høyt også i denne
sesongen. Mange av Moss
Seilforenings jolleseilere er tatt
ut til å seile internasjonale
regattaer i år.
Det var seilere representert
både til NoM, EM ,VM og
OL.
Det lover godt for rekrutteringen videre til større båtklasser.

Generelt.
Moss Seilforening er for 2005
tildelt junior Nordisk
Mesterskap for Optimist,
Europa, 29èr og Zoom 8.
Dette blir et stort, morsomt
arrangement for foreningen!
Dette vil foregå samtidig med
landets jubileum i 2005, så vi
håper på et bra samarbeide

med kommunen som også
ønsker at foreningen skal delta
i feiringen med en egen regatta
for kjølbåter.
Nytt av året er også at det er
laget flotte T-shirts og blå
jakke med ønsket logo eller
navn i samarbeid med HellyHansen og foreningen.
Glem ikke våre hjemmesider!
www.moss-seilforening.org
Hovedstyret vil til slutt takke
medlemmer, tillitsvalgte, trenere og dommere for det store
arbeidet de har nedlagt, og det
engasjementet de har vist for
vår forening.
En stor takk går også til våre
velvillige sponsorer gjennom
året.

For hovedstyret
Lisbeth Johansen
Sekretær.

DEN LILLE SEILAS
Trenden de siste årene har så definitivt vært negativ
m.h.t. å arrangere Julemøte, derfor tar vi konsekvensen av det: I år blir det ikke noe Julemøte.
Isteden håper vi på fortsatt godt fremmøte på
”Den Lille Seilas”.
Dette arrangementet går som kjent av stabelen lille
nyttårsaften, som i år faller på en torsdag.
Etter seilasen er det samling på klubbhuset, med
mat, drikke og hyggelig samvær.
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Opprustning av Søly.
Havna har denne sesongen
startet ”Tiltaksplanene” som
ble lagt fram på fjorårets årsmøte.
Mudring og sikring av langkanten i havna er utført.
Det er også etablert en forprosjekteringsgruppe som skal se
på mulighetene for å kunne
utvide havneområdet for å
dekke et antatt behov for flere
båtplasser. Arbeidet har såvidt

startet, men vil fortsette neste
år.
Det er også innført et nytt system med oblater på båtene
som viser hvilken forening
disse hører til. Takk til Johan
Thue som designet og fikk
utført tillagingen.
Ventelisten for båtplass i Søly,
er fortsatt lang og behovet er
stigende for nye plasser.
Huset fungerer bra for de fleste
anledninger, og blir holdt bra
vedlike av en aktiv huskomite.

Invitasjon kommer senere!
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Årsberetning fra Havnestyret
Tiltaksplanen
Tiltaksplanen for Søly ble forelagt generalforsamlingen og
vedtatt slik den ble lagt fram.
Tiltaksplanen har dannet
grunnlag for havnestyrets
arbeid og de aktivitetene som
er omtalt i planen for 2004 er
alle utført med unntak av ny
moloplass som er påbegynt
men ikke ferdigstilt. Dessverre
kom mudringen noe sent igang
slik at den delvis kolliderte
med sesongåpning for jollene
og uttak av båter fra opplag.
Imidlertid opplevde vi stort sett
forståelse og smidighet fra havnas brukere. Gjennom sommeren er en rekke feil i det elektriske anlegget utbedret.
Landkanten er utbedret og
småsteinen har i det vesentlige
fått ligge i fred. Havnestyret er
tilfreds med resultatet av de tiltak som er gjennomført.
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Omdisponering av båtplasser
Havnestyret har i perioden sagt
opp en del avtaleforhold og
samtidig anvist enkelte leietakere til andre plasser i havna i
den hensikt å få til en effektiv
utnyttelse av havna. Bare i
sommer er en rekke 31-32 fots
båter byttet til 36-37 fot’ere.
Etter hvert som denne utviklingen fortsetter nærmer vi oss
gradvis grensen for hva som er
fysisk mulig innenfor havnas
kapasitet. For havnestyret vil
det i fortsettelsen bli viktig å få
etablert gode måter å håndterer denne utviklingen på.
Nye ordensregler
Havnestyret har i perioden
revidert ordensreglene. Disse
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er bl.a. formidlet til medlemmene gjennom Signal. Det er
innført merking av båter hjemmehørende i havna. Ca 1/3 av
båteierne har levert registreringsskjema.

ninger gjennom en konstruktiv
prosess.
Havnestyret er svært interessert i konstruktive innspill og
meninger om den langsiktige
utviklingen av Søly.

Allmøte
Tiltaksplanen skal revideres
årlig i.f.m. at den legges fram
for årsmøtet. For å få innspill
og kommentarer til tiltaksplanen inviterte havnestyret havnas brukere til et allmøte 29.
september. I tillegg orienterte
havnestyret om rammebetingelsene for sitt arbeid. (Årsrapporten måtte dessverre leveres
til trykk før dette møtet ble
avholdt.)

En for tidlig høststorm
Vanligvis får havna en ”stormtrøkk” eller to i løpet av en
lang høst. Men da er gjerne
opplagsplassen full.
Opplagsplassen var tom mandag den 13.september. Om
kvelden blåste det opp til en
middelvind rundt 20 m/sek og
storm i kastene. Det ble for
mye for E-brygga. En eller to
moringer midt på brygga røk.
Det midtre bryggeelementet
brak tvers av og de to ytterste
stolpene knakk. En imponerende dugnadsinnsats med 1015 mann holdt på til midnatt
for å sikre brygga og båtene
midlertidig. Ingen båter ble
skadet. Brygga er reparert og
nye moringer er lagt ut. I løpet
av høsten ønsker vi å forankre
hele E-brygga med 6-7 stolpepar. Arbeid med dette er påbegynt.
Havnestyret

Fremtidsdiskusjon
I en artikkel i Signals mai-nr
ble det reist en rekke spørsmål
om utviklingen i Søly i et 1015 års perspektiv. Havnestyret
registrerer at disse spørsmålene
har engasjert mange og at
standpunktene varierer.
Utfordringen fremover vil
imidlertid være å få organisert
dette engasjementet i retning
av gode fremtidsrettede løs-

Verktøy på avveier!
Alle båtplassleiere har via sitt nøkkelkort til vaktbua tilgang til
verkstedet i Søly. Mange benytter seg av den mulighet dette gir til
også å bruke det verktøyet som tilhører foreningen.
Problemet oppstår når svært mye av dette rett og slett forsvinner.
Medlemmene glemmer rett og slett å la disse verktøy være igjen i
verkstedet etter bruk. Havnesjefen vurderer nå å låse disse inn i et
eget skap, slik at de ikke blir tilgjengelig for brukerne av verkstedet. Han ber derfor alle om å se etter om det finnes verktøy i egen
verktøykasse som nok tilhører foreningen. Leveres disse tilbake,
samt at det ikke forsvinner ytterligere verktøy i opptaksperioden
nå i høst, vil verktøy bli tilgjengelig som hittil.

Årsberetning fra Jollegruppa
Moss Seilforenings jollegruppe har dette seileråret bestått av:
Sølve Tegnér Stenmark
Elisabeth Norum Snerlebakken
Tor Olav Moseby
Gunn Rodal
Unni Fylling Eriksen
Nils Hole
Siri Aas-Hansen
Cathrine Bremsrud
Per Erik Johannessen
Christian Bache-Mathisen

leder
sekretær
materialforvalter
KK – Europa-jolle
KK – Europa-jolle
KK – NC
KK – VG
KK – JM
KK – 29’er
KK – brett

KK betyr klassekaptein

Moss Seilforening er en idrettsforening. Vi har som mål å øke
utbredelsen og gleden av seiling for både barn og voksne,
samtidig vil vi som idrettsforening også arbeide for gode
sportslige resultater. Jollestyret
administrerer alle aktiviteter
for barn og unge som seiler og
er medlemmer i Moss SF.
Vi har følgende grupper og
antall seilere pr primo sept 04:
klasse
Europa
NC - optimist
VG - optimist
JM – optimist
29’er

antall seilere
10 + ca 6 gjesteseilere
8
12
10
1 båt med mannskap
fra Soon og Moss

Trenere
Vi har engasjert Frode Jørstad
som hovedtrener for jollegruppa, samtidig som han også har
vært Europajolle-trener. Hanne
Marie Jørstad har hatt hovedansvaret for NC-gruppa.
Wenche Rodal har hatt ansvaret for jungmennene da de
begynte sin trening på vannet,
Sunniva T Stenmark og Hans
Bendik Eriksen har vært trenere for VG. I tillegg har Tina
Løken Nilsson, Julie Aaker,
Kristian Klette og Sjur
Johannessen vært med som
hjelpetrenere.
Aktiviteter
Jollegruppa er en svært aktiv
del av Moss Seilforening. Vi
har store ambisjoner og mål
for å ivareta både bredde og
topp-seiling innen gruppa. Vi
ønsker også å skape et sosialt

Oversikt over aktiviteter vi har
hatt og/eller som våre seilere
har deltatt på:
Okt. 03
Rekruttsamling optimister,
Asker
Jentesamling Europa-joller,
Hvasser
Rekruttsamling Europajoller, Åsgårdstrand
Nordisk Elitesamling for
optimister, Helsingør, DK
Nov. – des. 03
Grøtseilas med nisselue og
juletre i toppen
Innetrening for de yngste
Juletreseilas i Bergen
Jan. – feb. 04
Innetrening
Teorikvelder
Familiedag i Middagsåsen
Mars 04
Seiltrening på vannet for
Europajoller og NC
teorikvelder
Oppstart Jungmannskurs
April 04
Trening tirsdager og torsdager for VG, NC og Europa
Påskeleir for Europa-joller
Åpning Østfold-Cupen
2004 i Moss
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JM betyr jungmenn – de som
startet nybegynnerkurs i seiling
våren 2004
VG betyr videregående gruppe
– de som har litt mer seilerfaring, stort sett yngste klasse
NC betyr Norges Cup gruppa
– seilere som virkelig satser på
å bli gode ved å seile Norges
cuper og større regattaer, de
fleste i eldste klasse

Eldste klasse er for optimistseilere som er 13, 14 eller15 år
Yngste klasse er for optimistseilere som er 11 eller 12 år
Rekruttklassen er for optimistseilere som er yngre enn 11 år

og godt miljø for seilerne, slik
at de skal føle en tilhørighet til
seilmiljøet, og derigjennom få
nye venner. Det er også viktig
at foreldre, som jo er veldig
viktige medspillere i alle seilaktiviteter skal finne seg til
rette, og føle seg som en del av
seilfamilien.
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Monica,
sølv
jr. NoM
E-jolle og
sølv NM
E-jolle

Sept 04
Norges Cup,
Moss SF
ØC og KM,
Moss SF
Klubbmesterskap
Høstregatta
Treninger og
torsdagsregattaer
Rankingseilas,
Europa-joller,
Kristiansand
Lag-NM opti
mist, Bergen
Okt 04
Lag-NM
Europajolle,
Horten

Mai 04
Trening tirsdag for alle
grupper
Trening på vannet for JM
på torsdager
Torsdagsregatta
Norges-Cup Tønsberg
Norges-Cup Asker
Pinseleir på Fjærholmen
Juni 04
Treninger og torsdagsregattaer
Norges-Cup Florø
Vårregatta med grilling og
sommer-avslutning
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Juli – Aug. 04
Seilskole i 2 uker
Brettkurs
VM Laser radial, Polen
Jr NoM. Optimist og
Europajolle, Vänersborg,
Sverige
EM – Optimist, Sandshamn,
Sverige
NM – optimist, Soon
NM – Europa, KNS
Trening tirsdager, torsdagsregatta
Mamma-gubbe-seilas
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Kommentarer til
aktivitetene
For å holde seilerne litt sammen i vinterhalvåret har vi
arrangert innetrening på
Ramberg skole en kveld i
uken. Denne har vært ledet av
Wenche Rodal, som har gjort
en god jobb med de aller yngste. De eldste seilerne har styrket formen ved å trene på
Spenst flere dager i uken. I
løpet av vinteren hadde vi flere
teorikvelder ca hver annen uke,
der hovedtreneren gjennomgikk viktige temaer som strategi og taktikk, vær og vind, og
vanlig seilteori. For å gjøre
disse kveldene litt hyggelige
tok seilerne med seg kaker, og
koste seg mens praten gikk livlig.
I begynnelsen av mars startet
18 unge og entusiastiske små
barn opp med Thorstein
Tønnessons etter hvert så
populære jungmannskurs. Barn
i alderen 8 -9 år lærte seg i
løpet av mars og april elemen-

tære ferdigheter innen det å
rigge opp og seile en optimist,
knyte knuter og om hvordan
man skal seile i forhold til vinden. Hva er babord, skjøte,
vindøye og le? Her er det
mange nye uttrykk som skal
læres, og de unge seilerne lærte
fort. Høydepunktet og avslutningen på teorikurset var den
25 april, da startskuddet for
regattasesongen ble avfyrt, og
de fikk sine diplomer som
beviset på fullført teoriopplæring. Så fikk de sine båter som
skulle være ”deres” denne
sesongen. Wenche Rodal overtok nå og lærte de yngste hvordan båten skal seiles på vannet. Nå skulle teori omsettes i
praksis.
Også i år arrangerte jollegruppa Påskeleir for Europa-joller i
de fire første dagene av
påsken. Mer enn 50 seilere
fikk oppleve 4 dager med dyktige trenere, og varierte og
gode treningsforhold, positivt
og hyggelig seilmiljø, og en
matservering som det snakkes
om langt utenfor Moss og
Østfold. Denne treningsleiren
er viktig som forberedelse til
seilsesongen, og for mange er
det nå bli en tradisjon å dra til
Moss før man legger kursen
mot påskefjellet.
Mange ivrige foreldre fra jollegruppa er med i planlegging og
gjennomføring av dette, som
har et høyt kvalitetsnivå, og
som samtidig gir oss et verdifullt økonomisk tilskudd.
Før sommeren initierte jollegruppa en kampanje for å
”uniformere” seilere og foreldre med like on-shore-jakker.
Gjennom et samarbeide med
Helly Hansen og Wenaas, fikk
vi blå jakker med Moss SF’s
logo og eget navn til en gunstig
pris. Dette for å profilere oss
som Mosse-seilere når vi seiler
andre steder.

Årets sommerskole for både
barn helt uten seilerfaring og
jollegruppas egne seilere, ble
nok en gang suksess.Andreas
Klette organiserte i de to første
ukene av sommerferien seilskole med både seiltrening og lek
og moro i vannet. Kjernetiden
var fra kl 10 – 15 med mest
fokus på seiling, men barna
kunne være der fra 07.30 –
16.30 som en del av
Fritidsklubben/SFO organisert
av Moss Kommune. Andreas
hadde med seg en stor stab av
unge trenere og en egen
ansvarlig for mat og forpleining på land. Sommerskolen
fungerte veldig bra, og de ca
50 barna som var med har
uttrykt stor glede og mange vil
gjerne bli med på neste års
jungmannskurs. En slik aktivitet krever ganske mye av de
som arrangerer, men vi ser på
dette som et så viktig tilbud, at
vi ønsker å fortsette neste sommer også.
Moss Seilforening kjøpte i fjor
en brettpakke på 6 komplette
brett med utstyr. Disse har blitt
mye brukt i sommer, da Peter
Løken Nilsson har arrangert
kurs for alle som har lyst til å
lære å stå på seilbrett. 45 unge
og eldre har fullført 6 timers
kurs og fått fint diplom som
synlig bevis. Selv har Peter tatt
flere trenerkurs, og er nå godkjent som seilbrettinstruktør.
Vi ser brettseiling som en verdifull grein av jollegruppa.

Moss
Seilforening –
med Norges
beste optimistjolleseiler, og andre
gode toppseilere
I løpet av sesongen har Mathias
Mollatt tydelig
demonstrert hvilken suveren optimistseiler han er.
Han vant de tre
første Norgescupene og tok
gull i Norgesmesterskapet i
Soon i sommer.
Etter 4 NorgesCup i Moss
kunne han også
hente hjem den
store pokalen
som synlig bevis
på at han vant

Norges-Cupen sammenlagt i
2004.
Mathias oppnådde også gode
plasseringer i EM for optimister i Sandshamn utenfor
Stockholm. En annen optimistgutt som også har hatt god
vind i seilene dette året er Erik
Snerlebakken. Etter å ha slitt
litt i fjor overbeviste han alle i
år ved å bli nr 6 i NM og det
samme i NC 2004 sammenlagt. Erik ble også tatt ut til
sitt første internasjonale mesterskap i år – EM, og fikk god
trening og nye seil-opplevelser i
Østersjøen. To andre optimistgutter fra Moss seilte også så
bra i vårsesongen at det ga
dem billett til Jr Nordisk
Mesterskap arrangert på
Vänern av Vänersborg
Segelselskap. Konkurransen i
gutteklassen var knallhard,
men Jens Kristian Hole og
Mikael Martinsen beviste at de
kan seile fort under de vekslende forholdene som var på
Vänern.

Signal

Moss Seilforening - Norges
beste regatta-arrangør
Moss SF ved jollegruppa har
etter hvert fått meget god erfaring og kunnskap om å arrangere store mesterskap. Vi har
en god stab av frivillige som er
flinke til å stå på, og som vet
hva som skal gjøres. Vi har
arrangert to Østfold-Cuper, og
en Norges-Cup for optimister,

Europajoller og 29’er. NorgesCupen 4 – 5 september samlet
250 seilere på Søly. Her har vi
et flott anlegg med god plass til
både joller og biler. Denne
gangen hadde vi også satset litt
ekstra på catering-delen, og det
ble en stor suksess. Sportslig
gjennomførte regattakomiteen
og mer enn 50 frivillige mannskaper et utmerket mesterskap,
og vi har fått mange positive
tilbakemeldinger. Dette synes
vi er spesielt hyggelig, samtidig
med at vi hele tiden evaluerer
arrangementene våre, og fokuserer på svake sider som vi kan
forbedre til neste år.
På meget kort varsel måtte vi
også ta på oss å arrangere
Kretsmesterskapet for optimister og Europajoller ettersom
Fredrikstad SF måtte avlyse sitt
terminfestede KM. Den helgen
var alle våre utdannede regattaarrangører bortreist, men vi
klarte likevel å gjennomføre
mesterskapet.

Mathias vant også Norgescupen sammenlagt.
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Aurora, bronse NM Optimist.
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I Europa-klassen var det lenge
spennende idet Monica Rodal
lå an til å ta medalje.
Glimrende seiling i både mye
og veldig lite vind førte til at
jenta luktet på gull, men et
avblåst løp i siste seilas gjorde
at det til slutt ble sølv. Enda en
sølvmedalje har den friske
mossejenta hentet hjem i sommer. Under NM for
Europajoller i KNS klarte
Monica å kvalifisere seg til
finalen som ble seilt utenfor
Aker Brygge. Her seilte hun
inn til sølv. En meget bra prestasjon. En ny erfaring for
henne var det å seile VM i
Laser Radial i Polen. Denne
båten er mye større og tyngre
enn en Europajolle, så det ble
en veldig lærerik tur i ny båttype. Heldigvis satser Monica
videre i Europajolla.
Aurora T Stenmark som seiler
sin første sesong i Europa-jolle
fikk det ikke helt til under vanskelige forhold på Vänern.
Hun tok derimot en herlig

revansj ved å ta bronse
i NM for optimister i
Soon, uten å ha sittet i
en optimistjolle i det
hele tatt denne sesongen. Det var en stor og
positiv overraskelse for
mange.
En annen lovende
Europajolle-seiler er
Lars Egil F Eriksen,
som har levert mange
gode løp i år. Han ble
nr 6 i NM i KNS, til
tross for at han er første års rekrutt.
Per Christian
Johannessen seilte sammen med sin makker
fra Soon 29’er i Jr
NoM, og de oppnådde
fine plasseringer i knallhard konkurranse med
gode danske båter.
Det vises forøvrig til egen liste
som viser Mosse-seilernes plasseringer i år.
I vår klubb har vi også mange
unge seilere som tilhører
rekruttklassen eller yngste klasse som viser stor iver og entusiasme. De blir sporty og er ikke
redd for litt vann i ansiktet
eller en kullseiling i ny og ne.
De viser at det de har lært av
trenerne gir resultater, og noen
har også eldre søsken som seiler fort og som de kan lære av.
Det skal bli spennende å følge
disse i årene framover.
LagNM
24 – 25 sept arrangeres det lag
NM for Optimister i Askøy,
Bergen. Her sender Moss et
bra lag, bestående av Jens
Kristian Hole, Mikael
Martinsen, Mathias Mollatt og
Erik Snerlebakken.
Helgen deretter er det
Europajollenes tur til å seile
sitt lag-NM. Det arrangeres i
Horten.

Fjærholmen
Også denne pinsen var det
mange mossefamilier som dro
til den etter hvert så tradisjonsrike pinseleiren på Fjærholmen
utenfor Tønsberg. I tre dager
blir det mye seiling for alle
som vil. Særlig de helt yngste
og uerfarne blir tatt godt vare
på her, og får verdifull trening
av flinke trenere. Også i år
dominerte de ca mossingene
det sosiale livet på kveldene på
Fjærholmen. Med grilling, sang
og musikk var det etter hvert
flere andre familier som ble tiltrukket av hyggen i Mosseleiren.
Følgebåter/sikkerhetsbåter
Vi har valgt å dele seilerne opp
i flere små grupper når det er
treninger, slik at alle skal få
trening og utfordringer som
passer for deres nivå. Dette
krever mye ressurser i form av
trenere, foreldre i følgebåter,
og ikke minst sjøsterke følgebåter. Siden vi prioriterer sikkerhet fram for noe annet,
valgte vi å gå til innkjøp av en
ny gummibåt som er til trenerbruk.
Vi har dessverre slitt med mye
skader og problemer med
båtene våre, og det har påført
oss store utgifter som vi gjerne
skulle ha vært foruten.
Førstehjelpskurs for trenere og
arrangører
Sikkerhet er viktig for jollegruppa. Med Bastøfergene rett
utenfor banen vår, og til dels
ganske tøffe vindforhold på
Værlebukta er det viktig at vi
tenker sikkerhet til en hver tid.
Derfor har vi tatt initiativet til
to førstehjelpskurs arrangert
på Søly av Norsk
Luftambulanse. Før sommeren
var det trenerne og en del eldre
seilere som fikk opplæring i
førstehjelp med spesiell tanke

på ulykker til sjøs. I august ble
det samme kurset arrangert for
arrangører og foreldre som er
særlig aktive i forbindelse med
treninger og regattaer.
Jollestyret
Jollestyret har hatt 9 styremøter. Planlegging av terminene,
følgebåtsituasjonen, trenerkabalen, sosiale arrangementer
og regattaer har vært saker
som har gått igjen, og som vi
hele tiden jobber med.
Rekruttering og søknad om
økonomisk støtte er heller ikke
glemt.
Det har vært et aktivt styre,
hvor hvert enkelt medlem har
tatt på seg forskjellige arbeidsoppgaver – alle like viktige.

Jr. NoM – Vänersborg, Sverige
Optimist gutter:
Mikael Martinsen
34
Jens Kristian Hole
44
Europa damer:
Monica Rodal
2 SØLV
Aurora Stenmark
38
29’er
Mads Holstad/
Per Christian
Johannessen
8
NM Optimister Soon
Optimister gutter
Mathias Mollatt
Erik N Snerlebakken
Jens Kristian Hole
Mikael Martinsen
Per F Horn
Henrik Sanderød
Optimister jenter
Aurora Stenmark
NM Europajolle KNS
Damer
Monica Rodal
Aurora Stenmark
Herrer
Lars Egil F Eriksen
Gustav Aas Rye

1 GULL
6
16
18
31
42
3 BRONSE

2 SØLV
20
7
44

EM Optimister Sandshamn, Sverige
Gutter
Mathias Mollatt
23
Erik Snerlebakken
105
Kretsmesterskap
Optimist yngste
Eline Snerlebakken
Jørn Listerud
Andreas Hole
Fredrik Aas Hansen
Optimist eldste gutt
Mathias Mollatt
Erik Snerlebakken
Mikael Martinsen
Per Frisenfeldt Horn
Jens Kristian hole

3
5
6
8
1
2
3
4
5

Europa-joller
Lars Egil Eriksen
Monica Rodal
Aurora T Stenmark
Henrik Sanderød

1
2
3
4

Klubbmesterskap
Optimist yngste
Eline N Snerlebakken

1

Jørn N Listerud
Andreas Hole
Optimist eldste
Erik N Snerlebakken
Mikael Martinsen
Jens Kristian Hole
Europa-jolle
Monica Rodal
Lars Egil F Eriksen
Gustav Aas Rye

2
3
1
2
3
1
2
3

Østfold Cupen 2004 sammenlagt
Optimist yngste
Jørn N Listerud
2
Andreas Hole
3
Eline N Snerlebakken
5
Henrik Moseby
8
Fredrik Aas Hansen
9
Optimist eldste
Mathias Mollatt
1
Erik Snerlebakken
2
Jens Kristian Hole
3
Mikael Martinsen
4
Per Frisenfeldt Horn
5
Henrik Sanderød
6
Sofie Karlsen
8
Europa-jolle
Monica Rodal
1
Lars egil Eriksen
3
Aurora T Stenmark
4
Danielle Siggerud
5
Norges Cupen 2004 sammenlagt
for Optimister
Mathias Mollatt
1
Erik Snerlebakken
7
Jens Kristian Hole
27
Mikael Martinsen
30
Per F Horn
71
Sophie Karlsen
79
Norges Cupen 2004 sammenlagt
for Europa-joller
Monica Rodal
10 (nr 1 i damer jr)
Lars Egil F Eriksen
26
(nr 5 i herrerrekrutt)
Aurora T Stenmark
64
(nr 2 i damer rekrutt)
Gustav Aas Rye
72
(nr 23 i herrer rekrutt)
Nicolay Herud

109
(nr 39 i herrer rekrutt)
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Oppsummering
Det har vært et spennende år
for jollegruppa i Moss SF. Vi
har fått en Norgesmester, vi
har høstet flere edle medaljer
og vi markerer oss i seil-Norge
som en dyktig klubb med
mange dyktige seilere, trenere
og arrangører.
Men gode resultater kommer
ikke av seg selv, og det er viktig at vi hele tiden jobber for å
beholde seilerne og trenerne
våre. Vi må gi alle barn og
unge et godt og trygt seilmiljø
der de finner venner og glede
ved å seile, enten målet er OL,
NM eller bare ha det gøy ved
f.eks å seile under fontenen.
Mange gjør en kjempeinnsats
for seilmiljøet på Søly, og
Jollestyret ønsker å takke hver
og en som bidrar. Stor takk til
alle trenerne våre, regattaarrangører, foreldre, vaffelstekere og kaffekokere og ikke
minst til de flotte seilerne vi
har i jollegruppa. Uten dere
hadde vi ikke vært der vi er i
dag – Norges beste seilforening!
Jollestyret

Resultater Jollegruppa
sommeren 04
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Årsberetning fra Klubbhuskomiteen
Komiteen har i år
bestått av:
Marit Pollen, Bente
Kaspersen, Eirik Borgesen,
Torberg Rekstad, Bente
Paulsrud og Tove Kure
Nok en seilsesong går mot
slutten, og det har vært stor
aktivitet i huset i løpet av året.
”Jollefolket” benytter jo huset
et par ganger i uken, pluss at
det i år har vært arrangert

Norges Cup, Østfold Cup og
Kretsmesterskap. Mange seilere, lokale og utenbys fra,
med sine familier, har da vært
innom klubbhuset.
”Kjølfolket” har bl.a. Navigare
og Seatronic Cup. Under sistnevnte seilas var det travelt i
kiosken; godt at så mange
kunne stille opp til tjeneste.
Huset benyttes flittig også
gjennom vinteren. Det er temakvelder og tilstelninger av mer
sosial karakter. I tillegg er det
jo utleie som vanlig. Året som

har gått har vært ”normalt” i
forhold til utleiedøgn, og vi
havner på budsjett, eller kanskje litt over.Når det gjelder
dugnader, vil Huskomiteen få
takke alle som har stilt opp.
Det har blitt nedlagt stor innsats både utvendig og innvendig. Så huset blir tatt godt vare
på, slik at vi alle skal ha et
hyggelig samlingspunkt.

For Huskomiteen,
Tove Kure

Årsberetning fra Finansgruppen
Gruppen har bestått av:

Signal

Hans Bjørn Paulsrud, leder
Torbjørn Pollen
Knut Sandeød
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Arbeidet har hovedsakelig vært
å skaffe sponsorer til foreningens Optimist – joller. Disse
båtene brukes til opplæring av
våre yngste seilere, samt i vår
seilskole som avholdes hver
sommer og er åpen for alle
barn som har lyst til å bli kjent
med seiling og sjøliv.

Gruppen har etter en treg start
– det var labert på sponsormarkedet i vinter og på våren –
kommet rimelig godt i mål.
Vi har også vært engasjert med
å skaffe båter til vår hovedsponsor Helly Hansen i forbindelse med årets Færder – HH
seilas. Her kom vi ikke helt i
mål, men takk en stor takk til
Asbjørn Utaker og Erik
Johannessen som på kort varsel stilte sporty opp. Neste år
må dette arbeide koordineres
bedre da Tur-og Havgruppen

her har ansvaret for at et antall
havkryssere med skipper stilles
til disposisjon for Helly
Hansen til denne seilasen.
Arbeidet med å skaffe stevne
sponsorer har tilført foreningen 50 kg. eksklusivt gril kjøtt
til en verdi av ca. kr. 7.500,-.
Finansgruppen takker for seg
og ønsker Moss Seilforening et
godt Årsmøte og en ny fin
sesong.

Hans Bjørn Paulsrud

Årsberetning fra Tur og Hav
OL-sølv i Flying Dutchman,
var alle interessert i å høre
hans bakgrunn for å nå toppen. Klubbhuset var fullt til
siste plass av gamle og helt
unge seilere.
Som alltid er den siste temakvelden på våren viet årets
Navigare Cup. Her ble opplegget for årets regatta lagt frem
og diskutert.
Arrangementskomiteen har
vært aktiv og vi har hatt
mange hyggelige sosiale
sammenkomster i løpet av året:
Julemøtet 21/11/03
Denne tilstelningen var skikkelig skummel! Ikke så mange
som tør komme da…
Var det datoen som skremte?
Eller kanskje menyen? Frykten
for hjemmebakte kaker?
Nei, det var nok ikke det, men
at oppslutningen var katastrofalt dårlig, er helt sikkert.
Koldtbordet bugnet av god
mat, så det var mer enn nok til
de som hadde møtt frem.
Et lite, intimt, hyggelig selskap
for de spesielt interesserte…?
Den Lille Seilas 30/12/03
Denne tilstelningen var ikke
skummel. En håndfull båter
stilte til start i et praktfullt vær,
og kan det ha vært rundt 30 til
bords? Anne Berit Pettersens
franske fiskesuppe kan i grunn
ikke beskrives. Man kan jo si
at den var fantastisk god, men
det holder liksom ikke… Nei,
den suppen må rett og slett
oppleves! Et flott arrangement
på årets nest siste dag.
Pinsetur 28/05-31/05
I år ble Koster skrinlagt i
utgangspunktet, for dit kom-

mer vi oss rett og slett ikke.
12-13 båter hadde valgt å delta
på årets pinsetur. Fredag seilte
vi til Åsgårdstrand, hvor vi
samlet oss til grilling på bryggene. Lørdag morgen gikk ferden videre til Hvaler. Vi ankret
opp rett ved Fredagshullet
v/Papperhavn etter en fin seilas
over fjorden. Kvelden ble kjølig, men vi fant oss en noenlunde lun grillplass, og hadde det
svært så hyggelig. Barna som
var med, hadde en hel øy å
oppdage, og det var så vidt de
hadde tid til å spise…
Jeløya Rundt 05/06-06/06
Planen om en irsk aften ble
endret, og vi bestilte isteden
mat på Lystbåten. Små og
store satt ute på langbord langsmed byssa. Bra fremmøte, og
stemningen var meget god.
Som tidligere år, fikk vi låne
bryggeplass av Bryggekanten,
og vi takker for lånet.
Seatronic Cup 18/09
Vinden har ikke vært nådig i
løpet av sommeren, og det var
den heller ikke under årets
Seatronic Cup. Allerede fredag
pleier mange seilere å ankomme og tilbringe kvelden på
klubbhuset. Og med godt over
40 påmeldte båter, så arrangementskomiteen for seg bortimot 100 mennesker som skulle spise på lørdag. Vinden må
ha holdt dem igjen!
Klubbhuset var nesten tomt på
fredag, og det var vel kanskje
25-30 som valgte å grille etter
endt seilas på lørdag. – Ikke så
rart, egentlig… Vind, regn, mer
vind… Nei, da var det nok mer
fristende med en varm wiener
ferdig fra kiosken…

Signal

Når dette skrives er snart seilsesongen 2004 over.
Den begynte med ”Den Lille
Seilas” lille nyttårsaften. Med
sol og bris fra nord og skippermøte med varm gløgg, startet 8
båter. En kald og trivelig seilas
med en hyggelig sosial samling
på klubbhuset etterpå.
Menyen: Fransk fiskesuppe.
Kan vi seilere ha det bedre?
Takk til Harald Molvig, som i
sin tid kom med ideen, dette er
blitt en tradisjon.
Så litt om årets temakvelder.
På den første temakvelden er
det alltid ” Sjøfareren” som
forteller fra sin tur. Denne
gangen var det Hans Haug
som hadde fått utmerkelsen for
sin seiltur til Lofoten sommeren 2004. Et meget interessant
foredrag og en flott videofilm
fra turen. Han hadde også tips
om gode havner til andre som
vil ta turen. Ingen gikk skuffet
hjem fra dette foredraget.
Temakvelden 11. februar
hadde 2 foredragsholdere.
Terje Wang fra Gran Seil med
temaet ” Hvordan få mye ut av
lite”. Han fortalte om forberedelser en må gjøre foran
enhver seilas, enten det er
regatta eller tur. Det er alltid
noe nytt å lære om trimming
av rigg og seil og mye mer, for
at en skal få en best mulig seilopplevelse. Bjørn Thue`s kåseri
var ”Om fremtidens instrumenter i fritidsbåter”. Det han
kunne fortelle om fremtidens
elektronikk var meget interessant for tilhørerne. (Foredraget
er gjengitt i Signal mai 2004).
På temakvelden 24. mars fortalte Ole Petter Pollen om sin
seilerkarriere. Som verdensmester i E-jolle og innehaver av
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”Tur og Hav” fikk også en
henvendelse fra Søndre Jeløy
Hjemmetjeneste med spørsmål
om vi kunne gjøre noe hyggelig
for mennesker med psykiske
lidelser, dette ved å ta de med
på en seiltur på fjorden.
Mange sa seg villig til å stille
med sin båt. Dette ble det dessverre ikke noe av denne

sesongen, men er noe å jobbe
for til neste sesong!
Årets Helly Hansen Navigare
Cup har til nå fått avviklet sine
regattaer som planlagt. I skrivende stund er det en regatta
igjen - ”Hard Days Night” –
som seiles 1.okt. om kvelden,
med sosialt samvær etter innkomst.

Nytt av året var en ny klasse,
en racing klasse, der de raskeste båtene konkurrerte, mens
LYS-klassen og tur-klassen ble
som tidligere. Dette var en inndeling som alle ser ut til å være
fornøyd med. Deltagelsen har
vært bra, med 24 deltagere,
dvs. samme antall som året før.
Styret i Tur og Hav

Helly Hansen Navigare Cup 2004
Endelige resultater
RACINGKLASSE

OVERALL

Plass

Seilnummer

Skipper

1

NOR-10533

Jan Erik Ruud

Poeng

Plass

Seilnummer

Skipper

0,0

1

NOR-10533

Jan Erik Ruud

2

NOR-10345

Trond Kristensen

26,1

2

NOR-10345

Trond Kristensen

28,4

3

NOR-10085

Odd-Øivind Kure

33,7

3

NOR-10085

Odd-Øivind Kure

35,7

4

NOR-10701

Lars Grande

65,5

4

NOR-5577

Walter Kristensen

72,7

5

NOR-10925

Hverven / Jensen

66,2

5

NOR-8659

Einar Hågensen

73,0

6

NOR-9911

Glenn Petersen

75,8

7

NOR-6641

Asbjørn Utaker

77,1

8

NOR-9188

Magne Jensen

82,7

LYSKLASSE
Plass

Poeng

Skipper

1

NOR-5577

Walter Kristensen

27,7

9

NOR-3597

Lars G. Strømmen

118,0

2

NOR-6641

Asbjørn Utaker

30,4

10

NOR-1526

Håkon Johnsen

119,0

3

NOR-8659

Einar Hågensen

33,1

11

NOR-3203

Hans-Peter Raspotnig

121,0

4

NOR-9188

Magne Jensen

35,0

12

NOR-10519

Inger Anne Boman

139,0

5

NOR-9911

Glenn Petersen

35,4

13

NOR-4768

Steinar Viken

141,0

6

NOR-3597

Lars G. Strømmen

77,8

14

NOR-2139

Hans Chr.Teien

148,0

7

NOR-11009

Bjørn Tore Pettersen

87,0

15

NOR-10701

Lars Grande

152,7

8

NOR-9859

Andries Kruithof

108,0

16

NOR-2184

Johan Thue

154,0

9

NOR-10770

Oddvar Günther

109,7

17

NOR-10925

Hverven / Jensen

154,4

10

NOR-7654

John Wenli

116,0

18

NOR-10744

Arild Johnsen

158,0

19

NOR-11009

Bjørn Tore Pettersen

166,7

20

NOR-10770

Oddvar Günther

191,0

Plass

Signal

0,0

Seilnummer

TURKLASSE

14

Poeng

Seilnummer

Skipper

Poeng

21

NOR-9859

Andries Kruithof

191,0

1

NOR-1526

Håkon Johnsen

24,0

22

NOR-4315

Bengt Madsen

205,0

2

NOR-3203

Hans-Peter Raspotnig

27,0

23

NOR-6246

Einar Larsen

207,0

3

NOR-2139

Hans Chr.Teien

48,7

24

NOR-7654

John Wenli

215,0

4

NOR-4768

Steinar Viken

58,7

25

NOR-5298

Erik Johnsen

224,0

5

NOR-10519

Inger Anne Boman

59,7

6

NOR-2184

Johan Thue

74,8

7

NOR-10744

Arild Johnsen

86,4

8

NOR-4315

Bengt Madsen

107,7

9

NOR-6246

Einar Larsen

112,0

10

NOR-5298

Erik Johnsen

119,0

Ankertips

- Velg sted for ankring hvor du ligger tryggt for minst 2 vinder.
- Vanlig her hos oss er sv om
dagen og nø om natta. (Kan bli
frisk )
- Selv bruker jeg CQR 13 kg med
40 meter 8 mm kjetting som
hovedanker.
- Har 15 kg Bruce med 6 meter 10
mm kjetting som reserveanker.
Samt 40 meter tau.
- De fleste ankere har veiledende
tyngde mot båtlengde. Mange
tommelfingerregler.
- Brennmaneter er ugreit.
Hansker er lurt å bruke.

- Sjekk hvilken type bunn. Kan stå
i sjøkartet. Liker best leire /
sand. Stein er ugreit.
- Lengden med kjetting er 3 x
lengden til bunn pluss litt til.
- Lengden med kjetting og tau er
5 x lengden pluss litt til.
- Hvis utsatt plass og mye vind.
Bruk 2 ankere. Ugreit om natta
når det slipper.
- Gjør ferdig en ordentlig lykt for
nattbruk.
- Ha gjort ferdig riktig type tøy for
nattbruk. Husk vest til alle om
bord.
- Ikke finn ankringsplasser inne på
fredet område. Les kart.
- Husk svingradius opp mot andre

Hovdan Skagen Race 19.05.04
LYS <= 1,12:
1.
NOR-5577
TUR 1:
1.
NOR-7994
LYS 1,20 - 1,22:
2.
NOR-9955
LYS 1,18 – 1,19:
3.
NOR-7183
TUR 2:
3.
NOR-10635
HH Færder’n 11.06.04
LYS 1,07 – 1,09:
1.
KL 3:
1.
4.
LYS R 30:
2.
3.
First 40.7:
3.
LYS R 36:
4.
LYS 1,19 – 1,21:
5.
Flerskrog:
6.
LYS 1,10 – 1,12:
6.
LYS 1,17 – 1,18:
6.
LYS u. Sp. >= 1,14: 7.

NOR-673
NOR-692
F 38
NOR-10725
NOR-10925
NOR-10533
NOR-10701
NOR-6753
NOR-252
NOR-3597
NOR-10345
NOR-9911

Frida
Tuska
Did it again
Rabbagast
Solveig III

-

-

-

-

båter ved utslipp. Forskjell på tau
og kjettingradius.
Ankere kan være vanskelige å få
opp. Kjekt med jolle hvis 2
ankere er ute.
Pass ryggen. Virvell nr. 4 er
vond.
Ankerlodd. 1 stk. på 10 kg. 1
stk. på 5 kg. ( Også kalt daumann )
Slipp loddet ned til bunnen .
Hales deretter opp 1 meter. (Ved
stille )
Tren på å bruke anker.
Stol på deg selv, men lytt til
andre.

Hilsen Boomerang

Walter Kristensen
Per Arne Thomassen
Tore Næser
Thorstein Tønnesson
Roy Fasting

Flyer
Sirka
Olas Minde
Fast Fox

Bjørn Johansen
Stig Rolfsvåg
Hallvard A. Hansen
Lars Jørgen Kopperud
Karl Einar Jensen
Marielle VI Jan Erik Ruud
Bella Marit Lars Grande
Papillon
Erik Johannessen
Rastløs
Lars Reinskou
Max Flax
Lars Gunnar Strømmen
Second Shot Trond Kristensen
Bamse
Glenn Petersen

Rastløs

Lars Reinskou

Hollender’n 28.08.04
First 40.7:
1.
LYS 1,18 – 1,21:
2.
LYS <= 1,11:
3.
7.
Skøyter 2 og 3:
6.
LYS 1,22 – 1,24:
7.

NOR-10533
NOR-10345
NOR-673
NOR-5577
NOR-32
NOR-10725

Marielle VI
Second Shot
Flyer
Frida
Kragerø
Fast Fox

Jan Erik Ruud
Trond Kristensen
Bjørn Johansen
Walter Kristensen
Olav Bjørshol
Lars Jørgen Kopperud

Seatronic Cup 18.09.04
LYS >= 1,31:
2.
TUR:
2.
LYS 1,23 – 1,30:
3.
4.
LYS 1,10 – 1,22:
3.
4.
LYS <= 1,09:
5.

NOR-11140
NOR-10744
NOR-10925
NOR-10085
NOR-9188
NOR-9911
NOR-2139

Snaxy
Henning Tønnesson
Chrivi
Arild Johnsen
NN
Anders Hverven
Modesty Blaise Odd-Øivind Kure
Amalie
Magne Jensen
Bamse
Glenn Petersen
Filia Maris Hans-Chr. Teien

Signal

Watski Two Star 24.06.04
Flerskrog:
2.
NOR-252
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SHETLAND
– av de gamle nordmenn kalt Hjaltland

Signal

Den britiske øygruppen
som tilhørte Norge fra
før 900 til 1469

16

Når dette leses, er mange av
båtene allerede satt på land for
vinteren, slik er nå en gang
livet for de fleste av dere.
Allerede i våres var jeg inne på
tanken om å skrive noen ord i
Signal og det om en reise med
forberedelser til Shetland, hvilket redaktøren her har gitt meg
plass til.
Jeg er fullstendig klar over at
svært mange har gjort turen
før meg. Bare fra vår seilforening er det sikkert 20 sjøfarere som har vært der en eller
flere ganger.
For egen del startet jeg forberedelsene til turen rundt juletider
ved at jeg kjøpte nødvendig
kart og bøker for turen. Jeg la
opp turen til at jeg hadde kart
for både øst- og vestsiden av
Shetland - alt ble kjøpt på
Nautisk forlag i Oslo.
For de som ønsker å ta denne
turen, er det flere steder man
kan starte fra. Den korteste
distansen er fra Marstein fyr
som ligger like syd for Sotra.
Derfra og over til Lervick er
det ca. 195 n.m. Med avreise
fra Haugesund, må det plusses
på ca. 20 n.m. Ved avreise fra
Marstein, som vi gjorde, brukte vi 32 timer over og 36 timer
tilbake. Vi hadde brukbar vind
begge veier. Kan forøvrig opplyse at deltagerne i ”Bergen –
Shetland Race”, brukte 24
timer i 16 m.s. gjennomsnittlig
vindstyrke.

Til de som planlegger en tur til
Shetland, vil jeg foreslå at det
settes av minst 10 dager til
turen til Bergen. En må regne
med å få motvind hele veien
fra Mandal til Haugesund.
For min del var dette 3 året på
rad jeg dro i denne retning.
Hvert år har jeg vært nødt til å
ta en liggedag i Egersund. Det
er ingen vits å prøve seg mot
16 m.s fra NV etter Mandal bare slit. For vår del gikk reisen over fra Bergen uten problemer. Litt kjedelig til å
begynne med -gammel sjø og
ingen vind, men de siste 24
timene var som en drøm.
Båten ble styrt hele vegen via
GPS, men for sikkerhetsskyld
og av gammel vane setter jeg
bestikk hver 4. time.
Fremme på Lerwick, øygruppens hovedstad, var det et hyggelig havnemiljø som møtte

Lerwick havn.

oss. Fin flytebrygge med vann
og strøm på bryggene. 220 volt
og med strøm til alle.
Forskjellen på høy og lavvann
er ca. 2 meter - ingen problemer. Som den optimist jeg er,
hadde både Kristin og jeg tatt
med badetøy, men dessverre vannet holdt bare ca. 7 grader.
Det mest fornuftige plagget vi
hadde tatt med, var nok stillongsen som var i bruk 3 dager
under overfart.
Øyene nord for Skottland er
kjent for 3 ting - vind, regn og
sauer og det stemmer. Til de
som planlegger en tur over til
Shetland, vil jeg foreslå at det
legges opp til å være der i 14
dager. Øyene har utrolig mye
å vise frem. Her er muligheter
for alle. Sykkel, bussturer, fot-

Sunbury Head fyr. Helt på sydsiden
av Shetland.

øygruppens mer enn 100 øyer
som lå ca. 4 timer nord for
Lervick og heter Whalsay.
Oppholdet i Lervick ble litt
slitsomt. Etter at vi hadde vært
der i 3 dager, ankom ”Bergen Shetland Race” deltagerne med
46 båter. For egen del fikk jeg
5 båter på utsiden av meg.
Min iakttakelse sa meg: Hver
mann gikk minst 6 ganger på
land, promillen til land var ca.
0,8 og fra land ca. 1,8., videre
var ” snittankomsttid ” tilbake
til båtene kl. 01.28.

GOD REISE - hilsen Philip i
Boomerang
Utgravninger syd på Shetland ved
Sunbury Head.

Signal

turer og et eller flere besøk på
pub. Tror jeg skulle klare å
finne en ny pub i Lervick hver
dag i 28 dager.
Prisen for å ligge i Lerwick pr.
natt var 5 pund for min 34foter Boomerang. Dette var
med vann og strøm. Kan ellers
opplyse at det finnes skipshandler i Lerwick som har alle
mulige varer å selge.
Sammenlignet med prisene her
til lands er alt billigere.
Under vårt opphold på øya tok
vi 2 bussturer, der den ene gikk
ned til sydsiden av Shetland.
Her var det gravd frem en
bosetting som går tilbake til
viking tiden - helt fantastisk
spør du meg. Like syd for
denne utgravning lå øyas sydligste fyr. Fra toppen av fyret
kunne vi se helt ned til Fair
Isle. Det interessante her rundt
fyret, var alle Lundefuglene
hvor det var hundrevis av dem.
Har sett disse fuglene tidligere
på Rundø, men fuglene fascinerer meg bare mer og mer.
Tanken jeg hadde gjort meg før
avreisen til Shetland, var at vi
skulle dra rundt hele øya.
Hadde fått fatt i detaljkarter
for alle områder. Imidlertid
blåste det ganske frisk den
tiden vi var der, så vi valgte å
droppe dette. Tok i stedet en 3
dagers avstikker opp til en av

Hjemturen startet i tåke og
regn – så alt var normalt og på
toppen av det hele røk auto
piloten etter ca. 8 timers seilas. Det betød at Kristin og jeg
delte vakter med 2 timer på
hver av oss og brukte da nøyaktig 36 timer på overfarten
inn til Bekkjarvik. Jeg hadde i
mellomtiden, over VHF, snakket med Tom Erik hos
”BelaMarin” og som umiddelbart sendte en ny rem for auto
piloten. Denne lå så og ventet
på oss ved ankomsten til
Haugesund - kjempe service!
Turen videre rundt Jærens Rev
gikk nå helt uten problemer.
Videre var vi innom Hidra og
som kan anbefales til andre
som er på disse kanter. For
egen del holder jeg imidlertid
en knapp på Rasvåg som havn.
Til de av dere som planlegger
en tilsvarende tur og aldri har
vært der før, anbefales det å
sette av minst 4 uker totalt fra
Moss til en slik seilas - mindre
tid vil bare være for slitsomt.
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Plass for dypere kjøl er ikke havnas ansvar
Ved Alf Bostad
Som medlem av Moss Seilforening
og med båt i Søly båthavn, har jeg
gjort meg noen tanker om det som
er i ferd med å skje med havna,
og ikke minst planlegges, hvis
ikke kursen straks legges om.
Jeg har til i dag sett på Søly båthavn som den vakreste og mest
veldrevne havna i fjorden. Ikke
minst skyldes det måten Hallvard
Tønnesson, etter mitt skjønn,
skjøtter den daglige driften av
havna. Han holder orden i havna
og er alltid let tilgjengelig. Jeg vet
at det er mange flere som gjør en
god jobb i Søly. Ingen flere nevnt,
ingen flere glemt.
Da mudderprammen dukket opp i
havna rundt Påsketider, trodde jeg
i min naivitet at det var et nødvendig arbeid som skulle
gjennomføres, til glede for alle
medlemmene i havna. Stor var
min forbauselse da jeg fikk se
resultatet.
En renne fra nordre molo og ut
havna for at noen ekstrembåter
skulle ut og inn. Med ekstrembåter mener jeg båter som enten er
for lange, brede eller for dyptgående for Søly Båthavn.
Etter hvert fikk jeg vite at dette
prosjekt var en sak som ble vedtatt på fjorårets Årsmøte, og at

hele operasjonen rent formelt var i
orden. I årets mai nr. av Signal ble
det luftet en del tanker om Søly
båthavns framtid, så vidt jeg forstår av de samme medlemmer som
var primus motor for vårens mudring. Det vil imidlertid forundre
meg veldig om det finnes et flertall
blant medlemmene som stiller seg
bak synet til de mest aktive i
denne tilsynelatende koordinerte
kampanjen.
Dette er, slik jeg ser det, ingen
seil– motorbåtkonflikt. Snarere er
det et utslag av egoisme og koblet
med en porsjon stormannsgalskap
fra noen få medlemmer.
Fremgangsmåten til nå, og de
fremtidige planer, er i ferd med å
forsure det gode miljøet vi har
hatt i havna i alle år. Det aller viktigste formålet med en fritidsbåthavn må være å forsøke å skape
mest mulig hygge, rekreasjon og
sosial omgang for alle medlemmene. Søly båthavn må aldri få
lov til å utvikle seg til en tumleplass for noen egotrippere.
Fra mitt stuevindu på Høienhald
kan jeg ved selvsyn følge med på
en del av aktivitetene som Moss
Seilforening bedriver på Væla. Alt
dette er positive aktiviteter, og
seilforeningen skal ha all honnør

for dette. Men å ”bygge” om
havna etter hvert som seilbåtene
stikker dypere og dypere, som
ifølge noen seilbåteiere er utviklingen, er på sikt et håpløst prosjekt. Søly ligger der det ligger.
For de av oss som følger med i
hva som skjer like ved vår ”andedam”, vil se at løsningen for
framtidens ekstrembåter, ikke ligger i Søly, men i en dypvanns båthavn ved Alphabryggen, slik den
vedtatte reguleringsplan for dette
området beskriver. Samme plan
forutsetter en åpning av
Kanalbrua som da samtidig løser
problemet med høye master for
ferdsel gjennom Kanalen.
Min konklusjon er at det på ingen
måte er et flertall av båtplass eierne som har problemer, verken i
dag eller i framtiden. Snarere er
det ”de dype kjølers” båter som
vil få større problemer p.g.a. havnas beliggenhet og beskaffenhet.
Løsningen ligger ikke i å ”rasere”
Søly båthavn, men å utvikle / oppgradere havna til beste for det
store flertallet av medlemmene.
Når enkelte frivillig velger å kjøpe
båter som er for store for havna,
må de selv ta ansvaret for og konsekvensene av sine egne valg!

Mamma- og Gubbeseilas 26. august

Signal

Også i år arrangerte optimist-seilerne regatta for
foreldrene, kalt ”Mamma- og Gubbe-seilas”.
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Regattakomiteen besto av Mathias Mollatt (regattasjef), Erik Snerlebakken og Jens Kristian Hole
(plassansvarlig), Sofie Karlsen og Lillian Siggerud
(sekretariatet), Henrik Sanderød og Per Kristian
Horn (kiosken) Henrik Moseby og Mikael
Martinsen (båtansvarlig), Eline Snerlebakken, Jørn
Listerud og Andreas Hole (dommere og jury).
Det var utarbeidet egen kunngjøring og egne seilingsbestemmelser, hvor reglene var i tråd med
ISAF’s kappseilingsregler.
Alle jolleseilere må levere egenerklæringsskjema
ved registrering i Norges Cup’er, og slik var det

også her. Mammaer og gubber måtte bl.a. skrive
under på at:
• Jeg har gyldig forsikring
• Jeg har fått låne båten av mitt barn eller
Moss Seilforening
• Jeg benytter godkjent flyte-/redningsvest og at
jeg ikke overskrider vestens maksimalvekt
• Jeg har ikke trent ulovlig mye til denne
regattaen.
• Jeg har badet i år og kan svømme
Arrangørene hadde vært veldig flinke til å skaffe
premier, og etter endt seilas i en del vind, var det
premieutdeling. Årets ”Mamma - Gubbe” og
vinner av denne prestisjetunge regattaen ble Finn
Horn.

Ny Signalmast i Søly til
foreningens 45-årsjubileum
Olav for å bli enige om en pris
på dem. Videre var det enighet
om at prosjektet burde kunne
fullfinansieres via sponsormidler, slik at det hele kunne bli en
gave til foreningen når den til
året fyller 45 år. I tillegg til
kjøp av mastene må en grundig
fundamentering og bardunering være på plass når signal-

masten skal reises. Mesanmasten vil bli ”skjøtet” ovenpå
hovedmasten via et s.k.
”Eselhode”. Da vil den totalt
rage ca. 12 – 14 m tilvers.
M.a.o. et praktfullt skue; med
det norske flagg i toppen og
ulike fargerike signalflagg fra
den tversgående salingen. På
bildet er Hallvard i ferd med å
”prøveheise” en vimpel i en tilsvarende mast som står i
Rungsted havn. Denne signal-

masten er laget på Nivå
Bådebyggeri i 1980. Vår mast
vil imidlertid ha bare en tversgående saling og ikke bli fullt
så høy som denne.
Aksel og Gabby vil ta seg av
og lage et ”Eselhode”,
Hallvard og oss andre (her er
det et ønske om å få med så
mange som mulig) tar fundamentering og bardunering, mens Erik allerede
er i full gang med, i forståelse med foreningens
Finansgruppe, å klekke
ut finansieringsløsningen.
Teknisk etat i kommunen er kontaktet for å få
tillatelse til oppføringen
og i skivende stund er et
nabovarsel sendt ut hvor
vi i skrift og bilde redegjør for hvordan vi nå
har planer om å forskjønne havna vår.
Kommunen var meget
positiv til prosjektet,
men p.g.a. mastens
høyde fant de det riktig
at vi sendte ut et nabovarsel for å høre deres
reaksjoner før en tillatelse kunne gies.
Hovedstyret, ved Jan Fredrik
Klette, er selvfølgelig fortløpende orientert om prosjektet og er bare positivt innstilt.
Vi ønsker ikke på nåværende
tidspunkt å datofeste når masten vil stå ferdig, men ”en eller
annen gang” under jubileumsåret bør vi kunne love.
Runar
Initiativtaker til
”Signalmastens Venner”.

Signal

Dette har vært undertegnedes,
og sikkert mange andres, ønske
i flere år. De av oss som ferdes
sjøveien, men også i mange tilfeller landeveien i bil, har ikke
kunnet unngå å se alle de
praktfulle signalmaster i tre
som forskjønner og skaper det
rette maritime inntrykk i
enhver dansk småbåthavn.
Ønsket har derfor vært
at en slik mast også
måtte kunne forskjønne
vår egen havn Søly og gi
den en et enda mer maritimt inntrykk sett både
fra vann og land – fra
Værla og Søndre Jeløy.
Problemet eller utfordringen har imidlertid
vært tilgangen på et passende emne til en slik
vakker mast. Derfor har
det hele vært lagt på is
noen år – inntil Gabby
Lund en dag på forsommeren forteller at en tidligere hovedmast og
mesanmast etter restaurering av Olav Bjørshol’s
vakre seilskøyte Kragerø
er tilgjengelig og ligger
under tak på et verft på
Sørlandet. Med dette
glade budskap som ballast ble
Gabby og undertegnende enige
om også å få engasjert
Hallvard Tønnesson, Aksel
Ellefsen og Erik Johnsen i prosjektet mens ”masta er varm”.
Alle var enige om at nå var
tiden (full)-moden til å danne
”Signalmastens Venner” og på
vårt første møte ble det enighet
om, etter at Gabby hadde
besiktiget mastene i løpet av
sommeren, å ta kontakt med
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Provosert eller hvordan mele sin egen kake

Signal

Ved Anders Ege Rogstad
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Jeg - fikk ikke direkte ”hakeslepp” da jeg leste de to innleggene fra nåværende og tidligere
ledere av vårt havnestyre Terje
Skaare og Erik Johnsen i siste
utgave av Signal. Det – var det
derimot mange andre som fikk
- samt dårlig nattesøvn - av de
som også har båtplass i Søly
båthavn. Selv hadde jeg på et
tidligere tidspunkt – med pisk
og gulrot – nærmest blitt bortvist fra min plass på E-brygga,
så jeg ble ikke overrasket. Etter
at en av medlemmene i havnestyret hadde lånt min plass
over vinteren, hadde han nok
funnet ut at en slik gild plass
nok var alt for bra for en
motorbåt – kan skjønne. Han
benekter dette i ettertid, men
slik jeg fikk det forklart og
oppfattet, kunne han nærmest
plassere min båt på verst tenkelige plass i havnen. Hvis jeg
derimot flyttet til en angitt
plass frivillig, ville jeg sikkert
få store fordeler da han jeg
skulle bytte med drev eget
båtutstyrs firma. At et medlem
av havnestyret opptrer på dette
for meg helt uprofesjonelle vis
– finner jeg helt uakseptabelt.
Jeg vil her presisere at vedkommende båtutstyrs firma ikke
har kontaktet meg i denne sak.
Jeg vet ikke hvordan ventelisten som båteiere kan sette seg
på fungerer, men hvis det er
slik det ble meg fortalt av et
annet medlem av havnestyret,
må det være noe helt riv ruskende galt med det også. Han
fortalte at den dagen jeg ikke
ville ha båtplassen min lenger,
ville den selvsagt bli tildelt en
seilbåt eier. Dette synes for
meg helt galt all den tid vi opererer med venteliste i Søly båt-

havn. Er man kritisk, bør man
også komme med egne forslag.
Mitt forslag gjelder lister og
tildeling av plasser i havna.
Når noen sier opp sin plass,
bør dennes plass først utlyses
som ledig til alle de som allerede har plass i havna og da etter
ansiennitet som vil føre til frivillig rokering av plasser.
Først når dette er gjort kan en
nye båteiere tilbys plass hvor
opplysning om plassens bredde
og dybde gjør det mulig for
ham å bedømme om den vil
kunne være aktuell.
Havnestyrets leder Terje Skaare
vil gjerne høre hva medlemmene mener om hans framtids
vyer. Mitt spørsmål blir;
Hvorfor skal alle vi som har
båter som ”passer” i havna la
oss styre av de få som har
anskaffet seg båter som er for
store hos oss? Det at havnestyre medlem J. E. Ruud og
noen få andre har kjøpt seg
store båter som er ekstremt
dyptgående, kan da ikke bli
utslagsgivende for alle oss
andres rettigheter og utgifter.
Jeg tenker her på de store
utgiftene til å mudre en liten
del av havna, slik at ekstrembåtene skal få dybde nok. Hva
summen for dette ble – noen
hundre tusen er det vel. Håper
bare ikke dette fører til utglidning av moloen over tid.
Til slutt en liten kommentar til
tidligere leder av havnestyret
Erik Johnsen. Det er kjempefint at du trives på din plass
med din seilbåt, men det kan
jo hende at du en gang i framtiden p.g.a. alder, helse eller
andre grunner vil avslutte ditt
aktive båtlivet med en motorbåt som jo er enklere å hånd-

tere. Ville du da synes det var
hyggelig å bli bortvist, fra
denne fine havna med det trivelige miljøet som du har gledet deg over i mange år og til
en plass inne i Mossesundet?
Selv store seilbåt entusiaster,
som Torbjørn Pollen og Anton
Zeiner, har etter hvert anskaffet seg motorbåt da det nå passer dem bedre – så velkommen
i ”klubben” når den tiden
kommer. Og selvsagt skal du
beholde din plass dersom du
selv ønsker det.
Ellers er ditt forslag om å
bygge en ny molo utenfor den
gamle meget bra - dette ville
blitt et fint alternativ for de
store seilbåtene. Men selvsagt
måtte disse utgifter bæres av
de som ønsket en slik plass og
ikke av oss som har tilpasset
oss den nåværende havn. Det
er mange av havnas brukere
som har gitt meg god støtte og
medhold i ovennevnte tanker
om hvordan vi vil ha det framover i Søly båthavn for både
seil- og motorbåt eiere. La oss
legge ballen død, stoppe litt
opp og tenke; Ønsker vi virkelig å ødelegge det trivelige miljøet vi har i havna ved stadige
nye rykter om ren seilbåthavn,
ufrivillig bytte av plasser samt
store kollektive utlegg. Her
nevner jeg mudring og en ny
stor mastekran som kun en
liten gruppe har glede av. Husk
vi er alle medlemmer av Moss
Seilforening.
Vi ber om at leserinnlegg fokuseres på sak og ikke enkeltpersoner,
fordi det i bruken av navn i kontroversielle temaer alltid vil være
fare for injurie.
Red. anm.

Med Ragnarok på Jorden rundt
seilas i Joshua Slocum’s kjølvann
Skipper Claus har nå kastet loss og startet sin jordomseiling fra øst mot vest
Om det var historien om
Joshua Slocum, førstemann
jorden rundt alene, som inspirerte til å starte en slik seilas
skal være usagt, selv om mye
kan tyde på det.
”Men så kom tilslutt dagen da
jeg hev opp ankeret og stakk
til sjøs for alvor. Jeg hadde
bestemt meg til en tur rundt
jorden og da vinden var fin om
morgenen den 24. april 1895,
hev jeg opp ankeret ved middagstid, satte seil og dro av
sted fra Boston hvor SPRAY
hadde ligget fortøyd hele vinteren. Nettopp som jeg dro
avsted for fulle seil, blåste sirenene klokken tolv. Jeg gjorde
et kort slag oppover havnen
for babords halser, så gikk jeg
over stag, og hun stod ut mot
havet med bommen godt ut til
babord. Hun svingte aktenom
fergene med de kraftige skovel
hjulene. Hjertet mitt banket av
glede og spenning. Jeg kjente
at det ikke var noen vei tilbake, og at jeg hadde lagt ut på
et eventyr hvis betydning jeg
fullt ut forstod”.

kursen 180 grader, med Skagen
som første destinasjon.
Torbjørnskjær fyr ble siste
landkjenning av fedrelandet før
Skagerrak ventet som første
legg på de kommende års seileventyr.
Skipper Claus Jensen (29)
Moss, matros Torstein
Revheim (23) Osterøy, motormann Jørgen Berntsen (21)
Lier og navigatør Ståle
Sørensen (27) Skien, alle hyret
av Claus via internett, er i ski-

vende stund på vei sørover mot
Cap Verde øyene før Syd
Atlanteren krysses sydvestover
mot Brasil. Siden står både
”Hornet” og Antarktis på
ønskelisten før de via Chile
begir seg ut i Stillehavet mot
New Zealand og Australia.
Senere er planene å igjen besøke Brasil via Cape Town, før
kursen settes hjemover og
naturligvis med en visitt på
Azorene der alle ”jorden rundt
seilere” møtes.

Signal

Slik beretter Joshua Slocum i
sin bok om starten på sin
berømte seilas og vi kan så
godt tenke oss at Claus og
hans mannskap hadde de
samme opplevelsene da de tirsdag 17. august stod ut på
Værla, svingte aktenom Bastø I
som var på inngående, så at
røken fra Peterson pipene ga
bud om en fin slør og satte

Mannskapet.
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Første stopp var som nevnt
Skagen og deretter rundt
Grenen og ut i Nordsjøen via
Helgoland mot England hvor
innkjøp av vindgenerator, solcelle paneler og gummi jolle
sto på ”bunkrings”- listen.
Da de Tirsdag 17. august kastet loss, stod Ståle igjen på
bryggekanten. P.g.a. sin jobb
situasjon var det planlagt at
han skulle gå om bord i slutten
av september ved passering av
Portugal. Claus, som er initiativtager og eier av båten, er
den selvsakte skipper på sjøreisen som er tenkt å vare i 3 – 5
år. Her blir det riktig nok
reduksjon av mannskap allerede etter 1 år, for da må Jørgen
tilbake til NTNU i Trondheim
for å fortsette sine sivilingeniør
studier. Hvor lenge Claus har
med seg Torstein og Ståle er
foreløpig usikkert, men de var
begge da Signal snakket med
dem før avgang innstilt på å bli
med ”rundt”. Båten de seiler er
en Finnfire 33 bygget i 1979
og som er konstruert av finnen
Eivind Still. En _ -tonn’er type
som Still vant VM med i 1978.
Den har en, på Søly’s verksted,

Motoren må også med.

selvrestaurert 13 HK 2 syl.
gammel og velbrukt Volvo som
hjelpemotor – så her må det
nok seiles for det meste under
veis. Av el-maritimt utstyr
hadde de med seg 3 GPS’er (1
fast og 2 bærbare), bærbar PC,
autopilot, ekkolodd, vindmåler,
fart- og distanselogg. Videre et
vindror som nok vil bli velbrukt for å spare de 3 batteriene båten er utstyrt med. Av
seil har den 25 år gamle flushdekkede damen, i tillegg til
storseilet, 3 genoar av ulik
størrelse samt
en stormfokk.
Så uten spinnaker / gennaker
blir det nok
mye bruk av
spribommen
under veis.
Ellers må vi
nevne at vårt
eget medlem
Asbjørn Utaker
har vært læremester for

Claus etter at Ragnarok ble
anskaffet for 2 år siden. Som
fokkeslask på onsdagsregattaene, i Asbjørn sin båt, ble
grunnlaget lagt for å kunne
mestre de utfordringene som
nå vil møte dem på de 7 verdens hav.
Signal håper å kunne bringe
reisebrev fra Ragnarok i både
februar, mai- og oktober utgavene i de kommende år.
Idet Signal går i trykken sakser
vi dette fra loggen og med et
bilde av båten fra Cherbourgs i
Frankrike:
Søndag 19. september kl.
08.30; Våknet tidlig i dag
rundt 07.00 av mye lyd. Det
var en stor ferge som kom inn
og brukte propellen så det hørtes ut som noen lå under båten
og krafset i skroget. I dag skal
vi ”mekke” på båten, sende
mail og oppdatere vår hjemme
side. Det er laget en liste over
ting som vi oppdaget med
båten og som henger igjen fra
avreisen. Nå blir det frokost og
kaffe i Ragnarok.
”Klikk deg inn” i følgende rekkefølge: sorgenfri.com – langseilere – S/Y Ragnarok – hjemmeside – logg. Her på ”logg’n”
kan du følge Claus & co ”dag
for dag”.
Runar ønsker dem fortsatt god
tur!

Verden rundt på 5 år – uten motor

Nicole og Ingrid er imponert over
Hallvards kjølige flegma.
full oppakning til Søly som
avtalt. Etter en intervjurunde
med Moss Avis fikk vi syklene
om bord og jentene i jolla. De
kunne jo ikke bruke motor ut
av havna.
Vi fikk en utrolig tur over fjorden. Nicole ( i blå HH vest)
pratet som en foss. Hva hadde
ikke de to opplevd sammen på
reiser verden rundt i mer enn
10 år.
Ingrid ( i rød HH vest) sto til
rors mesteparten av turen og

Ingrid og Erik har fått sjøreisens
mål, Horten, i sikte.

Signal

Hva gjør Ingrid de Wilde og
Nicole Dierckx, to belgiske
kjendiser og eventyrere, når de
skal krysse Oslofjorden? De
tar selvfølgelig kontakt med
Moss Seilforening.
Fredag 10. september fikk
Hallvard et spennende og noe
spesielt oppdrag:
Kan du frakte to jenter fra
Moss til Horten med seilbåt?
Ingrid og Nicole var på vei
rundt jorda uten motor.
De hadde brukt 4 måneder fra
Belgia gjennom Nederland,
Tyskland, Danmark, Sverige og
fram til Moss på sykkel, rulleskøyter og i kajakk. Nå skulle de over fjorden, sykle ned til
Kristiansand og videre til
Nordkapp og Finland. De vil ri
på fjordinger, gå på ski, benytte rein og pulk.
Turen skal videre gå i gjennom
Øst-Europa, Asia, nord- og
Syd-Amerika. Deretter seile til
Afrika --- og så hjem til Belgia.
Litt av et prosjekt!
Da Hallvards båt var uten seil
etter Hollenderen fikk jeg
anledning å stille opp med
Rosa II.
Jentene kom med sykkel og

hun var også den som hadde
kontroll med økonomien.
Samlet kostnad var beregnet til
30 Euro per dag, for begge.
Merkostnadene i Norge ville
de ta igjen senere på turen eller
stoppe og ta en jobb et passende sted.
De hadde planlagt turen godt
og mente at alt ville gå bra.
Men de hadde et problem. De
måtte få seile med noen fra
Brasil til Syd-Afrika om 4-5 år.
Kunne vi hjelpe dem med det?
Så her er utfordringen
Tur&Hav seilere i Moss
Seilforening.
Det blir litt av et prosjekt.
Hallvard hadde lyst til å si ja
med en gang, men vi ble enige
om å sende ballen videre.
Nicole og Ingrid sender reiserapporter til belgiske aviser,
radio og TV. De har også en
egen hjemmeside som skal
oppdateres med jevne mellomrom. Hvis dere vil følge med så
er adressen:
www.nicole-ingrid.cjb.net
Vi ønsker begge en god tur.
Erik Johnsen
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B-POST
Returadresse:
Moss Seilforening
Boks 371, 1502 Moss

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

Postboks 371, 1502 Moss
Strandpromenaden 22, 1512 Moss
Telefon: 69 27 51 01. Faks: 69 27 52 65
www.moss-seilforening.org
Ansvarlig redaktør, hovedstyrets leder:
Jan Fredrik Klette
Redaksjonsansvarlig:
Runar Thøgersen
runat@online.no
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