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GODT NYTT ÅR!
Et nytt år har startet, omtrent
på samme måte som fjoråret ble
avsluttet, nemlig med svært
sterk vind. Natt til 2.januar ble
det målt full storm på Søly.
Anlegget vårt besto prøven
takket være ekstra sikringer
mellom enden på flytebryggene
og moloen. Det er godt å konstatere at havnegutta våre vet
hva de driver med.
Havna har fått nye utfordringer takket være tre
kraftige høststormer før
båtene var gått i opplag og
tre nye stormer i desember.
Dette bidro til at vårt
anlegg fikk mer belastning
enn godt var. Jeg er ikke
tilhenger av å legge skylda
på klimaendringer, men vi
må se realiteten i øynene
og innrømme at vårt
aldrende bryggeanlegg blir
utsatt for store belastninger takket være generelt
sett større båter og sterkere
vind. Denne problemstilling har hovedstyret tatt
svært alvorlig, og ut i fra
konklusjonene fra en innkjøpt konsulentrapport, er
tiltak iverksatt for å sikre
vårt bryggeanlegg for
fremtidige mulige ekstrembelastninger. Disse tiltak
skal være gjennomført innen
mars i år.

Signal

All denne innsatsen med våre
brygger, vil være svært lite
synlig, da nye moringer etc.
nødvendigvis ligger på bunnen i
vårt havnebasseng. Det er
derfor svært hyggelig at
”Signalmastens Venner” signaliserer at foreningen nå vil få en
flott ny signalmast. Dette vil
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heve standarden på vårt anlegg
mange klasser.
På det sportslige plan ligger vi
så absolutt ikke på latsiden. I
desember hadde jollegruppa sin
tradisjonelle ”Grøtseilas” inne i
havna med foreningens
Optimister, og det ryktes at en
av våre lovende Optimistjolleseilere (Erik Snerlebakken) har

Skandinavias største jollearrangement, nemlig Junior
Nordisk Mesterskap for
Optimist, Zoom8, Europajolle
og 29er. Planleggingen er i full
gang og jeg ber alle om å holde
av første uke i august, for da
trenger vi mange hjelpende
hender.
Moss Seilforening har også fått
æren av å være vert for årets
Seilting, som er øverste
organ for vår idrett. Dette
vil holdes i Møllebyen helgen 12-13.mars med 150
deltagere fra hele landet.
Til slutt vil jeg få takke
avtroppende leder, Jan
Fredrik Klette, for vel
utført jobb. Vi som har
jobbet under hans dyktige
ledelse, vet at i hans
periode som leder, er det
mange saker det har blitt
ryddet opp i, kanskje ikke
veldig synlig, men veldig
nødvendig. Vi er glad for
at Jan Fredrik fortsatt
sitter i hovedstyret, nå som
nestleder og sportslig
ansvarlig.

vært på Bermuda hvor han fikk
en meget god plassering som
beste norske seiler. Tur og Hav
har heller ikke gått i vinterdvale
og har også i år gjennomført
”den lille seilas” på lille nyttårsaften. Sosiale arrangementer
som er en god tradisjon.
Regattasesong 2005 er under
full planlegging, og som de
fleste vet skal vi arrangere

2005 blir et aktivt år for
vår forening som nå fyller
45 år. Foreningens historie
forteller om stor dynamikk og
mange dyktige medlemmer som
har bidratt til å utvikle vår forening til det den er i dag. For å
klare å videreføre denne
utvikling, er vi avhengig av
engasjerte medlemmer med vilje
og lyst til å ta i et tak.
Med dette ønsker jeg dere alle
velkommen til et aktivt og spennende nytt jubileumsår.
Hans Egil Eriksen,
hovedstyrets leder

ÅRSMØTEPROTOKOLL
ONSDAG 27. OKTOBER 2004
Tilstede : 102 stemmeberettigde medlemmer.
Hovedstyrets leder Jan Fredrik
Klette ønsket velkommen til
årsmøtet.
Det var ingen innvendinger til
innkallingen.
Årsmøtet 2004 ble erklært
lovlig satt med det tradisjonelle
klubbeslaget.
Lederen forslo for trettende
gang Runar Thøgersen som
dirigent. Dette ble vedtatt uten
innvendinger.
Thorstein Tønnesson og
Gabriel Lund ble valgt til å
underskrive protokollen og
organisere kveldens tellekorps.

ÅRSMELDINGER.
Årsberetning fra hovedstyret.
Årsberetningen ble gjennomgått av leder Jan Fredrik
Klette.
Årsberetning fra Havnestyret.
Årsberetningen ble gjennomgått av leder Terje Skåre.
Årsberetning fra Jollegruppa.
Årsberetningen ble gjennomgått av leder Sølve Tegner
Stenmark.
Noen resultater hadde uteblitt i
resultatbørsen
Norges cup Optimist sammenlagt: Henrik Sanderød nr. ?

Thorstein Tønnesson mottar
«Dommerpokalen» for hans store
innsats med bl.a. «Jungmanns»kursene i Jollegruppen.

Europauke, Svenborg,
Danmark
1. plass, ”Jeløen” med Gabriel
Lund
Militært Nordisk Mesterskap:
Individuelt: 505 Gull: Hans
Bendik Eriksen og Espen
Tønnesson og sølv i lagseiling.
Årsberetning fra
Klubbhuskomiteen.
Årsberetningen ble gjennomgått av gruppas leder Tove
Kure.
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SAKSLISTE.
Dirigenten valgte å stokke litt
på sakslisten, da vi også i år
hadde en ung seiler som skulle
motta en av ”Rådets” hederspriser.
”Chr. Hermansens minnepokal” ble av Rådets leder
Thorbjørn Pollen tildelt
Mathias Mollatt.
Hans meget gode seilresultater
denne sesongen lå til grunn for
tildelingen.
Mathias ble Norgesmester i
Optimist, vant Østfold-cupen
sammenlagt i Optimist og vant
NC-cupen sammenlagt for
Optimist før siste NC var seilt.
Den siste NC- helgen seilte
unge Mathias E-jolle i stedet,
hvilket han gjorde på en
utmerket måte, med meget
gode plasseringer blant rekruttene.

”Dommerpokalen” ble i år
av Rådet tildelt
Thorstein
Tønnesson for
blant annet hans
mangeårige innsats med
Jungmannskursene.
Thorstein har
selv vært igjennom alle gradene
i Moss
Seilforening, og
er fortsatt en
ivrig seiler. Han
har vært leder
av jollegruppa,
mangeårig
regattasjef, styremedlem og sitter
nå i NSF hovedstyre.
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Årsberetning fra Finansgruppa.
Årsberetningen ble gjennomgått av gruppens leder Hans
Bjørn Paulsrud.
Årsberetning fra Tur og Hav.
Årsberetningen ble gjennomgått av gruppas leder Johan
Thue.
Det fremkom ønske fra leder
av Finans om at gruppa starter
arbeidet tidlig med å skaffe
båter til disposisjon for HellyHansen, vår hovedsponsor, til Færderseilasen.
Dette er en del av avtalen vi har med dem.
Et resultat var falt ut av
resultatbørsen.
Watski Two Star
24.06.04
LYS 1,18-1,23:
1.
Ole Petter Pollen.

behandling. Det skal gis
tilbakemelding til forslagsstillerne.
Vedlegg nr. 4-2.
Anbefales behandlet under
budsjett.
Vedlegg nr. 4-3.
I henhold til våre lover er innkallingen riktig, men etter noe
diskusjon, lover hovedstyret å
finne en løsning på dette til de
få dette gjelder. De av medlemmene som ønsker en annen
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INNKOMMENDE
FORSLAG.
Vedlegg nr. 4-1.
Overføres til havnestyret for
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FASTSETTE
KONTINGENTEN.
Leder av foreningen, Jan
Fredrik Klette orienterte
årsmøtet om grunnen til
ønsket om å øke
kontingenten.
Vedlegg nr. 8.
Forslaget ble enstemmig
godtatt.

Det ble stemt over årsberetningene samlet og alle
ble enstemmig godkjent.
REVIDERT
REGNSKAP.
Vedlegg nr. 1.
Revisorberetningen ble presentert av revisor Philip Bain.
Vedlegg nr. 2.
Foreningens regnskap for
klubbåret 2003/2004 ble presentert i revidert stand av leder
Jan Fredrik Klette. Det ble
samtidig rettet en stor takk til
vår nye kasserer Tone Johnsen
for godt arbeid. Regnskapet
ble enstemmig godtatt.
Vedlegg nr. 3.
Rengskapet for Søly Båthavn
ble presentert av leder Jan
Fredrik Klette, men leder av
havna, Terje Skåre kommenterte spørsmål fra årsmøtet.

Pkt. 4. Forslaget trekkes.
Kommer innunder budsjett.
Større beløp må styrebehandles.
Vedlegg nr. 5.
Behandles etter budsjett.
Vedlegg nr. 6.
Oversendes havnestyret.
Vedlegg nr. 7.
Oversendes havnestyret.

Terje Skaare mottar «Sjøfareren»
for andre gang for sin seiltur til
Svalbard.

form for innkalling vil da få
dette dersom de ber om dette.
Forslaget trekkes.
Vedlegg nr. 4-4.
pkt.1. Forslaget trekkes.
Pkt. 2. Forslaget trekkes.
Det kom et motforslag der det
heter at alle medlemmer skal
ha innsyn i ventelistene.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Pkt. 3. Forslaget trekkes.
Det ble foreslått at innkomne
forslag på forhånd er behandlet av hovedstyret før årsmøtet.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

VEDTA FORENINGENS BUDSJETT.
Vedlegg nr. 9.
Foreningens nestleder,
Hans Egil Eriksen, presenterte foreningens budsjett for neste klubbår.
Forslaget ble enstemmig
vedtatt.
Havnas leder, Terje Skåre,
orienterte om havnas budsjett i
henhold til tiltaksplan.
Vedlegg nr. 10.
Rune Listerud orienterte om
innkommet forslag, vedlegg 42, som kom innunder budsjett.
Forslaget falt ved avstemming.
Thor Kvamsdal orienterte om
innkommet forslag, vedlegg
nr.5, på vegne av ”Gruppa for
godt miljø for alle”, som
består av 15 av foreningens
medlemmer.
Forslaget falt ved avstemming.
Ny mastekran er ned prioritert
av havnestyret nå. Man avventer en konsulentrapport
som omfatter vedlikehold av
brygger og havneanlegg.

Denne rapporten vil komme på
trykk i ”Signal”.
Rådets leder, Torbjørn Pollen,
holdt et flott innlegg hvor han
med historisk innsikt fortalte
årsmøtet om havnas tilstand og
opprinnelse. Han oppfordret
årsmøtet til å gå inn for styrets
budsjett, slik at medlemmene
skal slippe å betale mer enn de
allerede gjør.
Han ba oss også huske at vi er
en idrettsforening.
Havnestyrets forslag til budsjett ble enstemmig vedtatt.

BESTEMME FORENINGENS
ORGANISASJON.
Ingen endring ble foreslått.

UTDELING AV
UTMERKELSER.
”Havfruepokalen”, gitt av
Anton Zeiner, ble i år tidelt
Marit Pollen av foreningens

Hovedstyret, fra venstre:
Lisbeth Johansen, Tone Johnsen,
Johan Thue, Sølve M. Tegnér
Stenmark, Dan Siggerud,
Tove Kure, Jan Fredrik Klette
og i front den nye leder,
Hans Egil Eriksen.

leder Jan Fredrik Klette til
stående applaus!
Begrunnelsen for tildelingen er
hennes usedvanlige lange,
aktive innsats for Moss
Seilforening på mange plan.
Hun er foreningens eneste
kvinnelige formann, æresmedlem, jollemamma, leder av hus
og kiosk, og ikke minst all
utleie.
I tillegg ble hun tildelt vel fortjente blomster da hun nå vil
trekke seg fra huskomitéen.

Signal

VALG AV TILLITSMENN.
Vedlegg nr. 11.
Valgkomitéens leder, Thorstein
Tønnesson, orienterte om valgkomitéens forslag til årsmøtet.

Hans Egil Eriksen ble valgt
som foreningens nye leder,
etter Jan Fredrik Klette som tar
hans gamle plass som nestleder
i foreningen.
Tone Johnsen blir vår nye
kasserer de neste to år.
Hans Bjørn trekker seg som
leder av Finansgruppa, og ny
leder blir Dan Siggerud.
Etter avstemning ble Jan Erik
Ruud valgt inn som medlem av
Havnestyret.
Ruud fikk 49 stemmer, Rune
Listerud 47 stemmer, 6 blanke
stemmer.
De resterende ble klappet inn
av årsmøtet og valgkomitéen
stilte seg også til disposisjon
for neste periode, noe som ble
godt mottatt.
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Marit Pollen mottar «Havfruepokalen» for sin usedvanlig lange
innsats på mange plan for
foreningen.

”Sjøfareren”, tur og havgruppas vandrepris, gitt av Anton
Zeiner, ble med ”klang” i
klokken tildelt Terje Skåre av
gruppas leder, Johan Thue.
Denne hederspris gis til en
seiler som har seilt en tur av
betydelig lengde og utøvet godt
sjømannskap.
Terje oppfyller alle disse krav
etter seiltur til Svalbard og
møte med is og isbjørner!
Terje må ifølge statuttene,
holde kåseri med bilder for
gruppa om turen.
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AVSLUTNING.
Runar Thøgersen avsluttet med
å takke for friske, gode diskusjoner, og overleverte klubba til
avtroppende leder, Jan Fredrik
Klette.
Jan Fredrik takket Hans Bjørn
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Paulsrud for
hans innsats i
styret gjennom
mange år, nå i
finansgruppa,
ved å overrekke
han et glasskrus.
Jan Fredrik
takket dirigenten, sine kollegaer i styret,
sponsorene og
ikke minst alle
seilerne som vi
er til for, for
deres innsats
gjennom året.
Han takket også
for oppmøtet på
årsmøtet og allmøtet, og regnet
med at alle har
fått sagt hva de
vil, og har fått
svar, slik at vi nå igjen kan
fokuserer på det sportslige, og
orienterte kort om Nordisk
mesterskap som skal arrangeres på Søly neste år med
ca. 250 seilere!
Jan Fredrik takket så for seg,

ønsket Hans Egil Eriksen velkommen som foreningens nye
leder ved å gi han foreningens
klubbe.
Hans Egil håper han vil bli en
god arvtager, når de nå bytter
plass i styret.
Han er en seiler, og har røtter i
foreningen helt siden tiden i
Vansjø med Jakob.
Han takket årsmøtet for
tilliten, og lovet å bringe en
veldrevet forening videre i
samme ånd.
Alle saker var behandlet, og
møtet ble hevet.

Lisbeth Johansen, sekr.
Thorstein Tønnesson
Gabriel Lund
Bekr. protokollen

Mathias Mollatt mottar
Chr. Hermansens minnepokal.

Nordic Youth Sailing
Championship
2005

Moss Seilforening
Postboks 371, 1502 Moss
Klubbhus Søly
Strandpromenaden 22, 1516 Moss
Telefon 69 27 51 01
Telefax 69 27 52 65

Til alle medlemmer i Moss Seilforening.
NOTICE OF RACE
Nordic Youth Sailing Championship 2005
Date: 1.august – 8.august
Classes: Optimist, Europe, Zoom8 and 29er.
Organiser: Moss Seilforening, Norway.
Dette er overskriften i kunngjøringen vi nå har sendt til seilere i Sverige, Danmark, Finland og
Estland. Vi har blitt gitt oppgaven til å organisere og gjennomføre et av de største mesterskapene
som blir arrangert for juniorer i Norden, en oppgave vi ser fram til med stolthet og ikke så lite
ydmykhet. Det at vi har blitt plukket ut blant søkerne for et slikt mesterskap er en utrolig
tillitserklæring og nå er det bare å gjøre jobben skikkelig.
Hovedstyret i foreningen står selvfølgelig bak en slik satsing og vi håper jo nå at foreningens
medlemmer slutter seg til avgjørelsen om gjennomføringen. At gevinsten kan bli stor, er det ingen
tvil om, og er rett og slett avhengig av vår innsats og medlemmenes aktive støtte.
Det å arrangere et slikt mesterskap et en utfordring for hele foreningen og jeg lover utrolig
morsomt for dem som engasjerer seg, hvilket kan gjøres på mange plan, fra det helt enkle til det å
sitte i ” styre og stell ”.
En arrangørkomité har jobbet et par måneder fram til nå og vi er i ferd med å delegere oppgaver
og spre informasjon både innad i foreningen og til dem som behøver det ellers. I første rekke er
det et håp om engasjement og innsats det gjelder, i neste ledd det å legge forholdende til rette for
gjennomføringen.
JNoM vil tiltrekke ca 450 seilere i ca 350 båter, foreldre, hengere, følgebåter, stab, dommere,
presse, sponsorer, catering osv alt inn og ut av Søly i uken vi snakker om. Dette betyr at de øvrige
brukerne av havna vil møte en utfordring i bruken av havneområdet, noe jeg vet blir møtt positivt.
Kanskje leie ut seilbåten som hotell for deltagerne den uken? Om mulig, kanskje legge seilferien
til første uken i august? Vi vil selvfølgelig informere alle gruppene i foreningen så godt vi kan og
gjøre vårt beste for at alle brukere skal trives.
Bli med og lag denne muligheten til å se ungdom fra mange land utfolde seg i idretten vi liker til
en fest! Si ja til å ta i et tak for felles beste og utbytte! La oss vise oss tilliten verdig og lage
mesterskap vi vet vi er Norges beste til. Dette kan og vil vi gjennomføre til karakteren ”S med
krøll”!

Jan Fredrik
Sportslig leder

Signal
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Med Pierina II i Vesterled
og noe sydover!
Av Harald Molvig
Jeg siterer loggboka for
tirsdag, 25. mai, 2004, - et sted ute i Nordsjøen:

Signal

”Land forsvant, - vi
møtte ferga fra Shetland
og så var vi alene på
havet! Kvalmen, tross
plaster, kom snikende, både Asbjørn og jeg
matet krabber tirsdag og
natt til onsdag. Vinden
økte etter hvert, sto
lenge mellom 14 og 16 m/s, i
NNV retning, vår kurs 271
grader. Bølgene begynte å bli
store, kom fossende over fordekket og langs le rekke, - der
oppgulpet mavesaft stadig ble
spylt vekk. Pierina oppførte seg
som en dronning, - med litt
slakk i skjøtene! Asbjørn og
jeg byttet på roret, det holdt
kvalmen unna.
Maggan spiste sjokolade, varmet lapskaus (til seg selv), - og
koste seg med røyk og kaffe på
”akterdekket”, - sjøsterk jente!
Kulingen avtok noe og dreide
mer nordlig i det sola steg opp
av havet som en glødende ildkule.
Formen kom tilbake, rosinbollene kom fram og snart var alt
glemt om den ”ufyselige stormnatta”! Havsulen ønsket oss
velkommen i det Shetland steg
opp av havet med sine grønne
åser, vi hadde krysset
Nordsjøen!”
Moss – Shetland:
Sommerens seilas startet 26.
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Maggan og Asbjørn som mannskap over Nordsjøen.

april. Flere mossebåter skulle
den uka til Skagen, så jeg slo
følge så langt. Jeg hadde god
tid, da planen var å treffe
Åshild i Stavanger 14. mai.
Vi var 5 mossebåter i Skagen,
som alle skulle tilbake til Søly,
unntatt meg. Jeg hadde tatt
utvidet reiseforsikring til 30.
september, det virkelig kriblet!
Seilasen over til Arendal gikk
greit, selv om jeg ble forsøkt
bordet av en hurtiggående
cruiser midt ute i Skagerrak.
To unge gutter
spurte om jeg
hadde øl å gi
dem, noe de
veldig fort fikk
vite at ”det
hadde ikke
jeg!” Da forsvant de i retning Sverige.
Seilasen til
Stavanger gikk
greit, der jeg

fikk ei uke sammen med
barn og barnebarn.
Åshild kom som planlagt
og hadde satt av ei ferieuke. Etter Mosterøy feiret vi 17.mai på Karmøy,
- opplevde barnetoget i
Skudeneshavn og borgertoget i Haugesund! Det
ble ei fin uke opp til
Bergen, til tross for mye
regn og flere kulinger.
Traff igjen barn og
barnebarn, sa farvel til Åshild,
men hadde avtale om at vi
møtes i Dublin om noen uker!
Asbjørn og Maggan (fra Moss)
kom om bord og hadde 2
ukers ferie. Vi gjorde Bergen
på en kveld og forberedte
nordsjøkryss fra Kleppavik på
Sotra. Det var meldt 10-12 m/s
fra nord, noe avtagende neste
natt, så den kjøpte vi! Det ble
en frisk seilas, men sannelig
var det tre stolte seilere som
fortøyde på Lerwick etter 33
timers seilas!
Co-skipperen på Bryggen i Bergen

Fair Isle.

Fair Isle, - a jewel in the ocean!
En dagsseilas sydover førte oss
til en fredfull holme ute i
havet, seks km lang og 3 km
bred med 68 mennesker som
fastboende. Grønnkledde åser,
bratte fjellsider og en butikk
som åpnet når det kom kunder.
Vi ble invitert hjem til øyas
båtbygger Ian Best og kona
Lise Sinclair og deres 3 barn,
varme, gjestfrie mennesker!
Øya har eget fugleobservatorium med internasjonal kompetanse! Fantastisk var det å
sitte på brinken utpå kvelden
med sauer og hare rundt deg,
for å vente på at lundefuglene
(puffins) i hundretall skulle
komme inn fra havet. Da setter
de seg en meter eller to unna,
betrakter deg noen sekunder,
før de forsvinner inn i et hull i
bakken med byttet fra havet.
Nærmere naturen har jeg sjelden vært, her sto tiden stille!

Caledoniankanalen:
Jeg måtte vente en uke før PerHarald kunne mønstre på.
Båten ble den uka reparert og
vesentlig forsterket. Da junior
kom, feiret vi min fødselsdag
og startet på en 3 ukers seilas
sammen. Caledoniankanalen
tok oss gjennom NordSkottland fra øst mot vest.
Kanalen er 60 nm lang, har 10
svingbruer og 29 sluser. Vi så
ikke noe til sjøormen på Lock
Ness, men utforsket et gammelt slott som lå nede ved
vannkanten. Over alt var det
grønt og frodig med viltvoksende Rododendron som farget
landskapet. En kanalseilas er
avstressende, uten tidevann og
enkel navigasjon. Før de siste
slusene førte
oss ut i saltvann igjen,
stoppet vi ved
Fort William,
besøkte whiskydestilleriet
"Ben Navis",
fikk smaksprøver og
handlet i
fabrikkutsalget.

Islay:
Siste havn i Skottland var Port
Ellen på Islay, en perle hvor
hvite husrekker ligger ned mot
stranda med grønne åser i bakkant. Islay, den sydligste av
Hebridene i Skottland, har syv
verdensberømte destillerier,
omtrent 3500 mennesker,
40 000 sauer samt rikelige
mengder vilt med horn og
vinger. Mot syd skimtet vi
Irland i horisonten. Vi besøkte
"Laphroaig" hvor de lagde
single-malt whisky på "gammelmåten"; mye håndarbeid
og torv fra egen myr. Vi måtte
vente et par dager pga kuling,
men det gjorde ikke noe.
Irland:
Etter en 12-timers herlig seilas
var vi i Bangor, havna inn mot
Belfast. En busstur i Belfast
viste oss en by med store kontraster. Vi så katolske Falls og
protestantiske Shankill, arbeiderstrøk der militante gavlmalerier prydet bydelene.
I sentrum marsjerte unionistene med røde bånd over sine
sorte dresser, mens pansrede
politistyrker voktet gatene
samtidig. Vi var midt oppe i
noe og kjente det vibrerte.

Bruer var ingen hindring i Holland
(bare i Moss...)!

Signal

Orknøyene - Inverness:
Etter en frisk tåkeseilas ankom
vi Kirkwall i tette regnbyger.
Det var stor gjestfrihet i havna
og vi fikk nøkkel til klubbhuset! St. Magnus Cathedral
var imponerende, et byggverk
av norske konger allerede fra
1100-tallet. Vi opplevde klart
at her hadde det vært nordmenn før oss!
Seilasen videre var over
Pentlands Fjord, innom Wick i

NordSkottland og
deretter til
Inverness. Vi
fikk vinden
midt i mot, så
vi tok motoren til hjelp,
også pga en
lekkasje i rorgjennomgangen. Det førte
til at jeg gjorde avtale om
reparasjon i Inverness.
Asbjørn og Maggan mønstret
av, vi takket for følget og jeg
var igjen alene.
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Vi fikk en slitsom seilas ned til
Ardglass, med strømsjø og
showers en hel dag. Ardglass
var eneste åpne havna mellom
Belfast og Dublin, en strekning
på 90 nm. Etter to kulinger
hadde vi en fin seilas ned til
Howth, utenfor Dublin, den
30. juni. To dager senere kom
Åshild med fly fra Norge og
sammen med Per-Harald hadde
vi noen fine dager i Dublin.
Etter at Per-Harald reiste hjem,
seilte Åshild og jeg videre sydover langs den irske østkysten.
Det begynte å bli varmere og vi så stadig flere
palmer i byparkene. Fra
Arklow seilte vi til
Kilmore Quay i det vi
rundet Irlands sydøstre
hjørne i 20 m/s. Dette
ble siste havna i Irland,
et land med sine kontraster, sine palmer og
grønne åser, med sin
gjestfrihet og sin
Guinness, og irske ballader
som høres i det fjerne.
Vi kommer gjerne tilbake!
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England:
Med seilasen over Irskesjøen la
vi lavtrykk og regnbyger bak
oss for en stund. Og i det vi
skimtet kysten av Wales, dukket lekende delfiner opp langs
skutesida. Det ble varmere!
All videre seilas måtte nøye
planlegges i forhold til tidevann og strømsjø. Enkelte havner var bare åpne 1,5 time før
og etter høyvann, og når vi
først kom inn, lå vi innestengt i
et lukket basseng. Derfor var
det tidevannstabellen som
bestemte både avgang og
ankomst. Høydeforskjellen i
løpet av 6 timer utgjorde
enkelte steder 5 til 8 meter. Det
gjorde seilasen langs den
engelske øst- og sydkysten til
en spennende seilas. Men vi

klarte det bra! Det var gøy når
alt stemte!
Etter Milford Haven ble vi
fire døgn i Padstow, en perle i
Cornwall, kanskje reisens
største idyll!
Videre rundt Lands End til
Penzance, hvor vi var 25 nm
fra Scilly Isles og 421 nm til
spanskekysten, også her kriblet
det!
Men Pierina skulle være hjemme før 1. oktober, så vi satte
kursen østover. Havnene langs

Kanalseilas.

den engelske sydkysten var
store, lå godt beskyttet mot
vær og vind, hadde alle faciliteter, men kostet! Døgnpris
for båt under 10 m kunne være
kr. 340,-! Distansen fra havn
til havn var ca 50 til 70 nm, så
mht. tidevannet, ble det ofte
drøye dagsetapper.
Falmouth, Plymouth,
Dartmouth, Weymouth,
Cowes, Brighton og Dover var
flotte havner, hvor vi badet,
fant idylliske spisesteder, gikk
lange turer og opplevde en
nærmest sydlandsk varme som
gjorde det godt å leve! Det ble
3,5 uke i England, vi kommer
gjerne tilbake!
Frankrike:
Etter at tåka forsvant i
Kanalen, satte vi over til

Dunkerque med Tricoloren i
salingen! Vi fant fin havn og
tok hurtigtog til Paris. På to
dager fikk vi en smakebit av
verdensmetropolen i 36 graders varme. Hett og herlig! Nå
begynte vi å lengte nordover.
Holland: "Staande Mastroute
door Nederland"!
Jeg hadde hørt om muligheten
til å kunne seile på kanalene
gjennom hele Holland med
masten oppe og den ruta
begynte i syd i
Vlissingen. Der sluset vi
opp i en kanal og ferden
kunne bare begynne
nordover!
Med nye kart over "Den
stående mast-ruten" fant
vi kanalene nordover
mot Amsterdam. Været
var nå blitt mer ustabilt,
flere kulinger og regn
kom fykende inn fra
Nordsjøen, så vi var fornøyd for at vi var inne i
kanalsystemet. Det var som å
seile "på toppen av jorda"! Fra
kanalene så vi ned på det flate
landskapet som lå lavere enn
oss, på jorder, landsbyer og
veier. To ganger seilte vi i
aquadukt over 4-felts motorvei. Her seilte vi uten strømkart og tidevann, mens kuer og
hester gresset langs kanalsidene. Vi seilte nærmest
gjennom havene til folk. Det
fristet ikke å bade i ferskvannet og neste gang tar vi
med myggtelt.
Vi fant havn i idylliske byer
som Middelburg, Willemstad,
Gouda og Haarlem, ofte i en
liten sidekanal midt inne i
bykjernen! Etter 9 døgn fortøyde vi i Sixhaven i Amsterdam, en by vi virkelig ble
glad i! Vi hadde noen flotte
dager i Amsterdam, en sjarmerende og levende by!

Byen hadde utallige
Fra Helgoland.
kanaler med spisesteder
på bredden, egne pannekakerestauranter og et
fargerikt blomstermarked. I smugene levde
fortsatt de gamle
hippiene.
Etter nesten 8 flotte uker
sammen, var det jobben
som kalte og Åshild
måtte reise hjem til
Moss. Det ble avskjed på
Schiphol og jeg satte
var tiden valgt i forhold til en
baugen nordover alene. Da
særdeles sterk tidevannsstøm i
syntes jeg det var langt hjem.
dette farvannet. Deretter fant
Ferden videre gikk i kuling
jeg sluseinngangen til Kielerover Ijsslemeer og videre i
kanalen og overnattet i Brunskanalene nordover. Passerte
büttel. Høytrykket og varmen
spennende byer som Lemmer,
var igjen tilbake og baroLeeuwarden, Dokkum og
meteret viste 1045 mb! Det ble
Groningen. Kanalferden endte
en varm og fin tur gjennom
tilslutt i Delfzijl, der jeg sluset
Kielerkanalen med en stopp i
ut i saltvann etter 6 døgn fra
Rendsburg (oljeskift). Da jeg
Amsterdam. Pierina hadde da
sluset ut i Kiel, var det nesten
logget 280 nm gjennom hele
som å være hjemme alt!
Holland, hatt fri høyde og
maks. dybde 1,95 m, hadde
Danmark:
passert 10 sluser og over 100
Det ble fine seilaser opp
broer i løpet av tre uker, en
gjennom Storebælt. Fra
seilas som var helt annerledes
Bagenkop på Langeland seilte
enn det en var vant til. Kanaljeg opp til Korsør og derfra i
seilas er nærmest en livsstil!
medstrøm til Tunø. Det var
herlig å spasere på kjente
steder! Varmen holdt seg, men
det var lite vind. Derfor ble det
tøffetur til Grenå og det
samme dagen etter til Sæby.
Nå kom det ustabile været tilbake med kulingbyger, regn,
lyn og torden! Det gikk hvitt
fra Hirtsholmene og
inn til Skagen. Det
var meldt kuling mer
eller mindre ei uke
fram. Nå tror jeg det
var hjemlengselen
som gjorde at jeg
satte over Kattegat
neste dag. Vind fra
sydvest, først 10 til
12 m/s, men økte på
til 16 - 18 m/s på

Sverige:
Det ble en god natt i
Hunnebostrand, og fin
seilas med frisk sv vind
opp gjennom den
svenske skjærgården
neste dag. Opp Kosterfjorden for to rev og lita
fokk, gikk ut ved Nord-Koster.
Vel hjemme:
Vinden økte nærmere 20 m/s
utenfor Tisler. Da la jeg inn det
3. revet og deretter cruiset vi
(Pierina og jeg), hjemover! Det
var herlig å se Jeløya dukket
opp og deretter å finne Søly
båthavn der brygga hadde
knekt i kulingen forrige natt!
Jeg siterer loggboka den
14.september-04:
"-Vinden holdt hele dagen og
kl. 1800 skled jeg inn i havna,
og der sto Åshild, - nyklippet
og vakker!
- Herlig å se henne!
- Herlig å være tilbake!
- Herlig å ha gjennomført og
mestret hele turen!"
Totalt logget 3000 nm, besøkt
8 land og fortøyd i 76 havner.
Mer om turen med flere bilder,
se egen hjemmeside:
www.pierina.no

Well done!

Signal

Tyskland:
Etter at strømkart og tidevannstabeller var tatt fram,
seilte jeg opp til Borkum.
Derfra var det neste dag ut i
Nordsjøen og en flott seilas på
75 nm til Helgoland, ei spennende øy som steg rødbrun
opp av havet med sine steile
klipper. Øya, som tidligere
hadde vært bebodd av smuglere og pirater, er i dag en
gigantisk turistmaskin. Flere
små cruiseskip hadde anløp
hver dag og alt av varer på øya
var tollfritt, som bl.a. sprit,
smykker, parfyme, fotoutstyr
og klær.
Neste dag ble det en tåkeseilas
ned Elben til Cuxhaven. Igjen

ettermiddagen. Det ble
et herlig race inn ved
Hållø fyr, sjelden har
Trøndersodden smakt så
godt!
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Planene for en ny sesong for
to av våre unge håpefulle
Sundby befinner seg på, selv
om det er langt fram.

Signal

Monica Rodal og Mathias
Mollatt var begge på ”Pallen”
i norske og /eller internasjonale mesterskap sist sesong.
Signal har hatt en prat med
dem for å høre hvilke planer
de har for kommende sesong.
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Monica, født i 1987, som fortsetter i E-jolle vil i all vesentlig
grad trene styrke og utholdenhet i vinter, men uten å bli
mentalt sliten. Hun vil sammen
med Tina Løken Nilsson følge
et treningsprogram fra
Toppidrettssenteret som er en
videreføring av Siren Sundby’s
nyutviklede program. Her har
de blitt testet allerede både i
oktober og januar for å kontrollere at de er à jour. De blir
fulgt av vår forenings eget
trener team som består av;
Frode Jørstad, Sjur Johannessen og Hans Bendik Eriksen.

Når det gjelder seiling utenlands vil Monica delta på
Seilforbundets samlinger på
Mallorca i januar/februar og i
Påsken. Til det treningsoppholdet må hun selv bekoste
både flybilletter og mat under
oppholdet.
Første regatta av betydning vil
også finne sted på Mallorca i
Påsken hvor hun da får anledning til å konkurrere mot
verdenstoppen i den første
”Verdenscupen” denne sesongen.
Av større regattaer hun planlegger å få delta på i 2005 er;
Jr.EM i Tønsberg, NM i
Bergen, jr.NoM i Moss,
sen.NoM i Horten og den
store drømmen - VM i Kina i
august/september.
Vi krysser fingrene for Monica
og håper at hun kan komme
nærmere det nivå som Siren

Mathias, vår regjerende
Norgesmester i Optimist er
født i 1990. Han har nå forlatt
”Komodeskuffen” som noen
ynder å kalle Optimist jollen.
Europa jollen er hva den
godeste 15 år gamle Mathias
nå akter å satse på i de nærmeste årene. Her er vel ikke
minst vår egen Sjur Johannessen det store forbilde i nettopp
E-jolle klassen.
Sjur, som sammen med Frode
og Hans Bendik danner trener
teamet for både jentene og guttene i denne jolleklassen, har
en enorm rutine som ikke
minst både Monica og Mathias
vil kunne nyte godt av. Her
bør forholdene i vår forening
ligge meget godt til rette for de
av våre seilere som ønsker å nå
topp resultater både nasjonalt
og internasjonalt. At vår forening satser så sterkt på et slikt
trener team er prisverdig.
For å få litt avveksling i vintertreningen, velger Mathias å
vekselvis trene spenst tre
gan-ger i uken og fotball med
Ekholt Ballklubb også tre
ganger i uken. Her får vi håpe
at seilingen trekker det lengste
strå, når våren og sommeren
kommer.
Signal ønsker både Monica og
Mathias, sammen med alle de
øvrige i Jollegruppen, en riktig
fin seilsesong nå i vår forenings
45. virkeår.
Runar

Moss Seilforening inn i sitt
45. virkeår i nyere tid
Det var i Moss det startet…
Moss Ro- og Seilforening avholdt
allerede i 1877 kappseilas med
30 deltagere fordelt på 3 klasser.
Den 18. august 1883 ble Norsk
Forening for Lystseilas - senere
Kongelig Norsk Seilforening stiftet på et møte i Moss.
Arrangør var Moss Seilforening i
samarbeid med Kristiania
Seilforening og Fredrikstad
Seilforening. Dagen etter holdt
man den første landsregatta. Det
deltok 39 fartøyer fordelt på 7
klasser. Landsregat-taene ble i
mange år før århundre-skiftet
arrangert i Moss, men så døde
aktiviteten i Moss bort.

Klubbhus i Søly
Neste del av Søly-utbyggingen
var å reise et klubbhus som
skulle danne sentrum for mange
aktiviteter. Klubbhuset på 200m2
skulle være et samlingspunkt for
alle båteiere i Søly, være sentrum
for opplæring og sosial kontakt
for alle foreningens aktivitetsgrupper, enten det gjelder seilbrett, joller eller tur- og havseilere.
Vi måtte utnytte alle våre ressurser. Så mange som 95 av foreningens medlemmer deltok vinteren 1987/88 i et fantastisk engasjerende dugnadsarbeide. I juni
1988 sto huset ferdig. Et topp
kvalitetshus, til rett tid og innenfor et budsjett på kr. 1,7 mill.
hvor STUI-midler på kr .425.000
kom godt med.

Nytt servicebygg
I 1999 ble den nye reguleringsplanen for Søly godkjent. Planen
ga mulighet for å sette opp et
nytt servicebygg. Servicebygget
gir plass til alt regattautstyr og
ikke minst et riggrom for alle
Optimistene som nå er blitt over
50. Byggingen startet høsten
2000 og etter omfattende
dugnadsinnsats sto servicebygget
klart til sesongåpningen
1. mai 2001.
Servicebygget på i alt 100 m2
som kostet kr. 986 000 er finansiert ved støtte på kr. 270 000
fra STUI, lån og egenkapital.
Seilaktiviteten i Moss
Seilforening
De idrettslige resultatene på
regattabanene ute og hjemme har
vært imponerende. Våre medlemmer er kåret til kretsmestere, til
Norgesmestere en rekke ganger,
ja vi har en verdensmester i
seiling fra Moss og ikke å forglemme Olympisk sølvmedalje
fra OL i 1988.
Gode resultater gjør det lettere å
rekruttere barn og unge til
miljøet. Jollegruppas store innsats med jungmannskursene i
klubbhuset vinterstid og bruk av
foreningens 20 Optimistjoller til
seilertrening i sommerhalvåret, er
et positivt bidrag til barn- og
ungdomsarbeidet i Moss by. At
våre toppseilere tar seg tid til å
fungere som trenere og senere går
inn i lederjobber i gruppene, viser
bare at det skapes et stabilt godt
miljø rundt foreningens anlegg i
Søly. Moss Seilforening og Moss
by, har fått mye ros for vellykkede arrangementer av mange
store nasjonale og internasjonale
mesterskap.
Erik Johnsen
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Nye Moss Seilforening.
4. juli1960 ble nåværende Moss
Seilforening startet på et konstituerende møte i Helly-Hansens
spisesal med 60 - 70 deltagere.
BB-11 ble en populær kjølbåt på
Værla. Norgesmestere fra Moss
kom etter mye trening og mange
regattaer. A-jolle, senere
Optimist-jolle ble rekrutteringsbåten som først seilte i Vansjø,
senere på Tronvik. 20 Optimistjoller ble etterhvert anskaffet med
hjelp fra Moss næringsliv.
I samarbeid med Moss kommune
fikk vi som første seilforening i
Norge støtte (kr 25 000) fra
STUI til klubbhus på Tronvik.
Etter tre år med imponerende
dugnadsinnsats fra foreningens
medlemmer, sto et klubbhus klart
i 1977.
Tronvik-området med fine
regattabaner ga jolle- og brettseilerne gode forhold, men den
raskt voksende tur- og havseilerflåten manglet båtplasser og en
egen havn.

Søly båthavn.
Da en kommunalt oppnevnt
komité 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 stenmolo kostet i alt kr.
3.1 mill. Anlegget ble finansiert
delvis ved innskudd fra båtplassleierne og delevis ved låneopptak.
Men interessen og behovet var
stort. Ventelistene økte. I juni
1984 var 2. byggetrinn med 120
båtplasser klare til bruk.
Prosjektet omfattet bygging av
ny molo, omlegging av kloakkutslippet som gikk gjennom 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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Reisebrev fra Bermuda
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I sommer da vi var på EM for
optimister i Sandhamn,
Stockholm, fikk vi invitasjon til XL Capital
Internasjonale
Optimist Regatta på
Bermuda fra 19. til
22. desember 2004.
Helene Næss, Gustav
Rygh, Christian
Krauss Amundsen, alle
Tønsberg SF og jeg samt
trener Stig-Arild Pettersen
(opprinnelig fra Sarpsborg) og
Team Leader Hilde Rygh for
avreise til Bermuda.
Jeg var litt spent, men gledet
meg også veldig.
Jeg bodde alene hos en familie
på fem hvor sønnen på 12 år
hadde seilt sammen med meg
under EM. Vi ble gode kamerater og konkurrerte litt ekstra
på vannet.
Vi fikk to treningsdager før
regattaen startet. Første
treningsdag vi seilte blåste det
lite og vi bare seilte i havnebassenget til Hamilton hovedstaden på Bermuda. Vi trente
da med to tyske seilere som
ikke hadde med egen trener.
Andre dag blåste det mer, mye
mer. Det blåste ca. 10 sekundmeter hele dagen og det var
veldig tungt å seile. Denne
dagen trente vi med seilere fra
Polen, Stor Britannia,
Danmark og Croatia. Disse
seilerne var store og seilte veldig godt i mye vind, og vi slet
med å holde følge.
Så begynte regattaene og jeg
var veldig spent på hvordan
dette ville gå. Jeg startet dagen
med en 23. plass, og etter første dag lå jeg på en 9. plass og
var kjempefornøyd. Startene

mine

var bra og jeg lå først flere
ganger, men slet med båtfart
på de utrolig krappe bølgene.
Dagen etter ble det ikke noe
seiling pga. vind opp i orkan
styrke og 25 sekundmeter.
Flyplassen var også stengt
denne dagen. Vi benyttet derfor dagen til å være turister og
ta en tur rundt på øya. Vi
besøkte da to grotter og var
også i Bermudas dyrepark og
akvarium. Til slutt dro vi til

den eldste byen på Bermuda,
St. George og spiste middag.
De neste dagene ble ikke så
bra for meg når det gjelder
resultatene, men jeg fikk
en 27. plass sammenlagt
og ble beste nordmann.
Og var greit fornøyd
med det. Siste dagen var
det storslått middag og
premieutdeling på XL
Capital (et stort forsikringsselskap) som var hovedsponsoren til regattaen.
Vi fikk med oss båtparaden
som Bermuda hadde hvert år,
hvor de pyntet båtene sine med
lys og dekoreringer til jul.
Dette var veldig flott, men veldig annerledes fra våre tradisjoner.
Jeg har fått mange nye venner
og er glad for at jeg begynte
med seiling, og dermed fikk
mulighet til å oppleve denne
turen.
Seilerhilsen fra NOR-3232
Erik Norum Snerlebakken.

Aktiviteter i Havna!
Havnestyret har de siste 2-3
årene forsøkt å etablere en
systematisk arbeidsform og
beslutningsprosess i tilknytning
til de tiltak man vil gjennomføre i havna. Høsten 2004
gjennomførte havnestyret et
allmøte hvor vi tok sikte på å
gi alle brukerne av havna en
felles forståelse for de rammene som gjelder for en hensiktsmessig drift av Søly.
Havnestyret oppfattet dette
møtet som nyttig og vil
gjennomføre dette møtet også
neste år. I oktober vedtok årsmøtet enstemmig havnas budsjett for 2005.

gjennomføre de øvrige tiltakene som tiltaksplanen legger
opp til. Havnestyret er en liten
gruppe og vi trenger innspill og
gode ideer som bidrar til

videreutvikling av havna,- og
vi er ”tilsnakkenes” !
Godt nyttår!
For havnestyret Terje Skåre
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Utbedring av bryggene
En for tidlig høststorm med
alle båtene fremdeles i vannet
ble en for stor prøvelse for
bryggesystemet. Moringer røyk
og stolper brakk. Havnestyret
har i høst hatt all konsentrasjon på å utbedre moringssystemet for flytebryggene. En
konsulent har gjort en faglig
vurdering av alternative
moringsløsninger. Med denne
rapporten som utgangspunkt
har Havnestyret landet på en
løsning hvor vi forankrer de
tre nordlige flytebryggene (D,
E og F) med 2 tonns moringer.
Moringene fordeles med to
moringer på hvert bryggeelement (en på hver side av brygga) og forankres fra enden av
brygga over mot moloene.
Innfestingen i moringene vil
skje med tau slik at korrosjonen minimaliseres. De to indre
bryggene (B og C) vil bli ettersett og oppdatert i den grad
dette er nødvendig. Arbeidet er
planlagt ferdig innen 1. mars.
Utover dette skal vi selvfølgelig

Idar ved moringene som hans sønns firma har fått i oppdrag å plassere i
havna.
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"Den Lille Seilas",
30. desember 2004
Ivar og frue
«sørfer» inn til en
sikker 4. plass.

Etter seilasen samlet over 30 personer seg på klubbhuset til gløgg og
"Fransk fiskesuppe".
Anne Berit
Pettersen var mesterkokken og

Signal

På årets nest siste dag, lille
nyttårsaften, gikk igjen den
tradisjonelle romjulsseilasen
"Den Lille Seilas" av stabelen!
Fem båter stilte til start i en
svak sydvestlig vind med en
blek vintersol lavt over horisonten. Temperaturen lå
mellom 5 - 8 varmegrader!
I fjor fikk vi deltakelse fra
Horten og i år kom det en seilbåt fra Nærsnes. De var på vei
til Stavanger, men stoppet opp
i Moss da de ville delta i vår
lokale vinterregatta. Banen
gikk på Værla, rundt
Revlingen og tilbake til Søly.
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Resultatet ble:
1. "Lethe",
skipper Martin Knudsen
2. "Elanor", skipper Tor Hove
3. "Frida",
skipper Walter Kristiansen
4. "Birte Marie",
skipper Ivar Olsen
5. "VannaRi",
skipper Bjørn Tore Pettersen.

mange mente nå at dette arrangementet hadde funnet sin
form og har blitt en fast tradisjon på Moss Seilforenings
terminliste.
Johan Thue delte ut glass til
skipperne og mesterkokken,
mens Seatronic a/s, Belamarin
a/s og Spenst a/s, hadde
sponset oss med mange flotte
premier til seilerne.
Nok en gang et vellykket
arrangement.
Ref.: Harald Molvig

KLUBBHUSET
Godt nytt år, alle sammen!
Det ”nye” husstyret er på plass for nok et driftsår. – Med
de samme medlemmene som før, faktisk, med unntak av
Marit Pollen, da. Etter mange års trofast innsats følte hun
tiden moden for å ”trekke seg tilbake”. Tusen takk (igjen)
Marit, for alt du har gjort for huset og seilforeningen.
Akkurat nå, i skrivende stund, er det varmegrader, ingen
snø, ja nesten en stemning av vår. Men det er ennå en
stund igjen til ny seilsesong. Det kommer til å gå slag i slag
med mange ulike arrangementer.
Vi har altså så vidt tatt steget inn i et nytt år, og det er bare
å brette opp ermene. Det er vedlikehold og renhold, innkjøp og utleie. Og utover våren blir det sikkert en dugnad
eller to. – Kanskje vi spør deg om hjelp…
For Huskomiteen,
Tove Kure

LØP OG KJØP
Hva da? - HH-presenninger! - Hvorfor?
Som nevnt i siste nr. av Signal
om ny signalmast i Søly, var det
en målsetting for ”Signalmastens venner” at hele prosjektet skulle kunne finansieres
ved hjelp av sponsormidler.
Erik Johnsen har nå forhandlet
fram en avtale med HH Spesialprodukter A/S som vil helfinansiere prosjektet. Moss Seilforening vil låne prosjektet de
nødvendige midlene inntil hele
avtalen er innfridd. Det er derfor nå opp til våre medlemmer
å kjøpe de presenninger, til
samme pris som tidligere, som
de har behov for så snart som
mulig.
Vi sakser litt fra avtalen:
Arbeidsgruppen ”Signalmastens
venner” har lenge arbeidet for å

virkeliggjøre ønsket om å reise
en signalmast i Søly båthavn, i
likhet med de praktfulle signalmaster i tre som forskjønner og
forsterker det maritime inntrykk i mange skandinaviske
båthavner.
Muligheten er nå tilstedet ved
at den tidligere hovedmast og
mesanmast etter restaureringen
av Olav Bjørshol`s seilskøyte
Kragerød allerede er innkjøpt.
Søly båthavn v/ Erik Johnsen
har i mange år formidlet salg av
båtpresenninger fra HellyHansen Spesialprodukter AS for
å sikre et godt kvalitets- og
miljømessig nivå på båtopplaget
om vinteren.
På et positivt møte 2.12.05 ble
det inngått en avtale med HellyHansen Spesialprodukter AS

ved adm. dir. Terje Gorm
Hansen om et betydelig beløp
til signalmastprosjektet i form
av sponsede båtpresenninger
inntil det avtalte beløp er nådd.
Moss Seilforeningen vil ved
dugnadsinnsats fra ”Signalmastens venner” sørge for at
masten blir reist på et egnet
sentralt sted i havna.
Kostnadene til innkjøp av mast,
saling, ”eselhode”, bardunering
og kvalitetsmessig grundig
fundamentering vil bli registrert
i et eget prosjektregnskap.
Når signalmasten overleveres
ved en passende anledning i
løpet av 2005 sesongen skal
HH Spesialprodukter`s logo og
navn tydelig fremkomme på en
egnet ”messingplate” eller
lignende.

Prisliste for år 2005.
PRESENNINGENE LEVERES KLUBBHUSET I SØLY BÅTHAVN
Art.nr.

Antall

Beskrivelse

Størrelse

Pris. Kr.
Inkl.mva

Båtpresenning, type MD, belagt polyester
vekt 450 g/m2.
Malje pr.m.
72117
72118
72119
72114
72120
72193
72115
72190
72116
72191
72192

4.0x2.5m
5.0x3.0m
6.0x3.0m
6.0x4.5m
7.0x4.0m
7.0x5.0m
8.0x6.0m
9.0x6.0m
10.0x6.0m
11.0x7.0m
12.0x7.0m

Spesialstørrelser kan også skaffes.
Spesialstørrelse

M2

Kontaktpersoner:
Moss Seilforening: Erik Johnsen, tlf. 69 27 03 09 / 913 29 228
Helly-Hansen: Irene Torstensen, tlf. 69 24 92 17 / 976 75 613

495
781
927
1.344
1.402
1.738
2.368
2.684
2.822
3.826
4.174
57

Signal

MD presenning, oliven
MD presenning, oliven
MD presenning, oliven
MD presenning, oliven
MD presenning, oliven
MD presenning, oliven
MD presenning, oliven
MD presenning, oliven
MD presenning, oliven
MD presenning, oliven
MD presenning, oliven
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Fra Moss til Hvaler og hjem igjen !
For en del år siden var
jeg på vei til Koster.
Underveis skulle jeg plukke opp min kone i
Utgårdskilen på Hvaler.
Ute ved den røde bøyen
tok jeg seilene, startet
motoren og ”ruslet” innover mot havneinnløpet
med en lett bris i hekken.
Kloss i det ytterste skjæret sa det klakk, klakk,
klakk under båten og jeg
merket en kraftig vibrasjon i propellen.! ”Mistet
et propellblad”, tenkte
jeg lettere febrilsk og
fikk slått av motoren og
vendte båten utover igjen
samtidig som jeg fikk rullet ut genoa’en. Dermed
kunne jeg seile meg ut
igjen og en dramatisk
utgang var i denne
omgang avverget!
Avverget var også den

videre seilas til Koster.
Storseilet kom opp og
kursen igjen satt for Søly.
I det jeg noen timer
senere runder inn moloåpningen for bare fokka
for å seile på plass, stopper jeg kontant opp midt
ute i havnebassenget. Et
par vantro seniorer på
brygga kan ikke forstå at
jeg ikke kan håndtere
båten bedre enn som så.
Jeg får kastet en trosse
inn på bryggenokken, og
derved er jeg fast både
akterover og forover og
ligger fortøyd midt i innløpet.
Ved nærmere ettersyn
kan jeg fastslå at akterover står en stram line ut
fra båten, - en lenke med
tre ålegarn, to ruser med
mursteinssøkker og ikke
minst en godkjent fangst

Signal

Mye penger til strandnellikenes julelotteri
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Det har blitt en god tradisjon at strandnellikene arrangerer
matkurv-lotteri før jul. Alle jolleseiler-familier får en loddbok
som skal selges før jul. Og premiene er flotte matkurver med
mye godt oppi, også dette er bidrag fra seilerfamiliene. Tusen
takk!
Trekningen foregikk med stor spenning og glede på Søly på
strandnellikenes julemøte i begynnelsen av desember.
Årets loddsalg innbragte nesten 14.000 kr. Vi takker alle som
har støttet strandnellikene ved å kjøpe lodd, og sender en stor
takk til Unni F. Eriksen og medhjelpere som sørget for at det
hele ble så vellykket.

av torsk og sei. Det hele
godt forankret i solide
molosteiner. Etterhvert
kommer redskapen og
fangsten på land, og det
hele doneres til en av
havnas ivrige fiskere. Og
her kunne det hele ha
endt,- men nei!
Litt senere fikk en kamerat av vår fisker se dette
fiskeutstyret som var blitt
tauet som en sonar fra
Hvaler til Moss, og
utbrøt: Ja men,- dette er
jo fiskeutstyret mitt som
ble stjålet i Mossesundet
for tre år siden!
Skitt fiske!
Terje Skåre
Ps: Terje ønsker med
dette å utfordre ”nestemann” (som er den
flasketuten peker på) til å
fortelle sin historie!

Lyst til å lære å
seile jolle?
Jollegruppen starter med
jungmannskurs, dvs opplæringskurs i seiling for alle
barn som har lyst til å lære
å seile. Barnet bør være
8– 9 år, kunne lese og
kunne svømme. Vi starter
første torsdag etter vinterferien. Teorikvelder hver
torsdag fram til 1 mai, deretter blir det trening på
vannet med leide båter.
Følg med på annonse i
lokalavisen. Mer informasjon kan fås hos jolleleder,
Sølve T Stenmark. Tlf.
69263511 / 950 43 483.

TEMAKVELDER
i Tur & Hav - 2005
Tur & Hav arrangerer temakvelder også i 2005. Første
kveld ble viet Sjøfarer’n. Denne
gang falt valget på Terje Skåre,
og han åpnet årets serie av
temakvelder. Som dere vil se,
kommer noen av kveldene litt
tett, men det må jo passe for
talerne…
Slik ser programmet for
vinteren/våren ut:
Onsdag 2. februar
kom Sjøfarer’n for 2004 Terje Skåre og berettet fra sin
langtur. Han kalte sitt foredrag
”Svalbard; 80 grader nord. Is,
bjørn, breer og midnattssol”.
Det ble en spennende og flott
seilas.
I tillegg kom foreningens
sportslige leder, Jan Fredrik
Klette, og informerte om
Junior-Nordisk, som går av
stabelen på Søly første uke i
august.

Onsdag 02. mars kl. 19.00
Yngling-jentene fikk en flott 9.
plass i OL i Athen i 2004.
Beate Kristiansen fra Team
Boreas kommer for å fortelle
oss litt om satsingen, forberedelsene og seilingen i OL.
Igjen, jolleseilere; merk dere
datoen.

Onsdag 16. mars kl. 19.00
Harald Molvig har blitt oppfordret av flere til å fortelle om
sin langtur sommeren 2004.
Det har han takket ja til, og vi
skal få høre om hans ”Seilas
rundt England og gjennom de
Hollandske kanaler”.
Denne kvelder blir det servert
ost og kjeks. Husk; man er
ikke alltid nødt til å kjøre…
Onsdag 30. mars kl. 19.00
Programmet for denne kvelden
er ennå ikke bestemt.
Onsdag 20. april kl. 19.00
Regattakomiteens kveld, med
informasjon om årets terminliste for Navigare.

Signal

Onsdag 09. februar kl 19.00
Per Moberg er et kjent navn
for de fleste seilere. Han har
seilt siden han var en neve stor,
deltatt i OL ved flere anledninger, og har navnet sitt i leksikon(!) For mange av oss er
han også kjent som rormann
om bord på Einar Sissners
IMX45 Al*Cap*One, som vi
stadig møter på regattabanene.
Denne kvelden skal han snakke
om nettopp rormanns-rollen,

om samarbeid ombord, fordeling av oppgaver, rormannens
fokus m.m.
Denne kvelden får vi med
andre ord et ”rormannskurs”.
Helt sikkert interessant både
for store og små seilere, så
jolleseilere kan jo også merke
seg datoen.
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TIL ETTERTANKE...
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”Du, hvor vakkert det er på
svenskekysten!” Jeg satt i jula
og leste og levde meg inn i
boka om Vest kysten i ord og
bilder som jeg fikk av kona
mi til jul. Vakre bilder fra en
skjærgård i sommersol som vi
opplevde der sommeren
2004. Jeg mimret og gjenkjente de vakre stedene.
Solnedgang og lune viker med
glitrende sjø. Mintes det
deilige, varme vannet som
båten bar oss fram gjennom.
Til neste havn. Planer om nye
steder å besøke neste år
begynte å demre.
Så fikk jeg plutselig høre om

flodbølgen i SørØst-Asia.
Idyllen var blåst bort.
TV-reportasjene lot oss se og
høre om tsunamiens herjinger
mot alt som sto i veien da
den frådet innover land.
Møte de rammede av katastrofen. Livs og døds historiene rullet over skjermen.
Kjærestene våknet sammen
men vil siden aldri få se hverandre igjen. Ektefeller som
fortsatt leter etter sine barn
og håper. Barna som lekte
viltert med ball på stranden
ble tatt av havet. Det er like
mange fortellinger som det er
overlevende og pårørende.
Store tall men alle de rommer

er unike enkeltmennesker.
Som berører. Pårørende,
hjelpemannskaper, turister og
lokalbefolkning som mistet
alt og møter oss med liv og
ansikter fulle av tragedien,
sår, tårer, fortvilelse og bitterhet. Hva blir det neste?
Gjennom medias tette reportasjer ble vi alle involvert.
Ja vi ble vel alle rammet på
en måte av tragedien om vi
ikke selv mistet våre kjære.
Vi tenner lys og ber for de
som er rammet. At katastrofen angår de fleste av oss her
hjemme har innsamlingsaksjonene og engasjementet
fra store og små vist.

som om ingenting har hendt.
Nå er vår sjanse til å bry oss
om hverandre. Sette pris på,
takke, dele og glede oss over
det gode vi har og får oppleve
på vannet i 2005. For det er
ingen selvfølge…

rer vi. Det er tynne vegger
mellom liv og død. Ikke bare
langt borte, men i vårt eget
liv.
Lett å la dommedagsperspektivet overvelde oss. Men jeg
tror Gud vil at vi som får
sjansen fortsatt skal glede oss
over livet, over ferie og lek,
kjærlighet, vennskap, arbeid
og fritid. Vi skal vandre sammen på sandstrender og være
venn med bølgene. Takke for
og sette pris på det gode vi vil
oppleve i 2005. Men ikke

Seilerhilsen
Bjørn Tore Pettersen
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Det er godt å merke. Å hjelpe
skipbrudne har alltid vært
viktig for sjøfolk og seilere.
Neste gang kan det være vi
som trenger hjelp. Vi på vår
lille jord er i samme båt. Vi
andre vet ikke mye for oss vi
heller. Livet er skjørt. Vi er
sårbare og trenger hverandre.
Og hjelpesendingene beskrev
en thai-fisker som hadde mistet alle sine, båten og levebrødet var pinneved, som et
tegn på at han ikke var glemt
likevel. Av Gud eller mennesker. Å møte mennesker som
ville hjelpe akkurat han blant
millionene varmet og ga håp.
Det er blitt kontrastenes nyttår og hverdager. Også med
tanke på seiling og havet.
Farlig og fascinerende er det.
Vannet som både bryter i filler, raserer og bærer oss, gir
oss rekreasjon. Etter varslet
ekstremvær også her i Moss
har vi snakket om dette på
brygga nå i ved årsskiftet.
Livet er som vannet. Vi bæres
videre av det og samtidig ”vet
vi ikke mye for oss” konstate-

Og hva med idèen om at vi
som på Søly har molo og
vern for båtene når stormen
kommer kunne samle inn
penger til å få bygd en molo
utenfor en av landsbyene på
Sri Lanka eller Banda Ache?
Som vern for fiskerbåtene og
hjemmene til noen som nå er
i gang med å bygge opp alt
på nytt. Syns du det var en
god idè? Har du en bedre?
Vi kan hvis vi vil.
Vi snakkes på brygga!
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Svangen Fyr – ytterst i
Kosterfjorden
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På vår sjøreise langs den
svenske vestkysten kan vi,
syd i Kosterfjorden, velge å
seile ”E6’n” ned mot
Havstenssund eller den langt
mer idylliske leden mellom
Lindøn og øyene store og
lille Svangen. Begge disse
ledene møtes igjen ved Gula
Humpen, eller Tjurpannan
som svenskene kaller dette
værutsatte sted og som av
svært mange oppleves som
Bohusläns mest ugjestvennlige passasje når sydvest’en
står på.
La oss imidlertid gå tilbake i
historien til 1888, det året
da hele fire norske seilfartøy
gikk på grunn og sank i
Kosterskjærgården. Folk i
skjærgården rundt Strømstad hadde da, allerede i
mange år krevd at det skulle
settes opp et nytt fyr i skjærgården, fordi begge fyrene
på Nord Koster var alt for
høyt plassert og ikke kunne
sees i disig vær. Plasseringen
av et nytt fyr var opprinnelig tenkt på Ramskär like
syd for Syd Koster, men var
på den tiden et alt for dyrt

prosjekt.
Allerede året etter katastrofene, da de fire seilfartøyene
gikk ned, ble det tent et fyr
nord på øen store Svangen
og dermed startet bosetningen her ute med to fyrvokter
familier.
Fra begynnelsen ble selve
fyret plassert i vestgavelen
på beboelseshuset, men ble
senere i 1916 erstattet med
et s.k. Agafyr på et fundament utenfor. En slik type
fyr behøvde ikke et regelbundet ettersyn og dermed
ble fyrplassen fraflyttet allerede 1917 - året etter.
Fyrfolket hadde hatt en
utsatt arbeidsplass, men var
ikke helt isolert da mann
kunne ta seg inn til Resö og
hele tiden befinne seg i le for
de vestlige stormene som
sveipte over Svangen.
Drikkevann ble samlet fra
regnvann i en steinkiste.
Noen elektrisitet fantes selvfølgelig ikke og det er det
fortsatt ikke i beboelseshuset
den dag i dag, selv om fyret
nå er elektrisifisert. Det
bodde trolig så mange som

ellve personer samtidig ute
på Svangen og det fortelles
at en ambulerende lærerinne
underviste seks barn i fire og
en halv måned hvert år.
Den siste fyrvokteren der
ute hette Gustaf Adolf Hult
og i sementen utenfor beboelseshuset har han risset
”GA Hult 1917”. Nå for
tiden er det opprinnelige
beboelseshuset ominnredet
til sommerbolig. Denne
trenger en stor grad av
underhold, da de salte veststormene sliter megethardt
på fasaden. Beboelseshuset
kom senere, etter fraflyttingen i 1917 i privat eie, men
først via en stiftelse som ble
opprettet av en meget rik
skraphandler i Gøteborg
som hette Carl A. Wockatz.
Han hadde tidligere dannet
en stiftelse som tok seg av
fattige barn i Gøteborg og
som fikk tilbringe sommeren
i Kragenäs ved Resö. Disse
barna var ofte på båtturer ut
til det fraflyttede fyret i
løpet av sommeren.

Gøteborg. De slette klippene
ligger rosa og vakre og på
vestsiden finnes en vik som
ser ut som en jettegryte. På
øst- og sydsiden har isen
lagt igjen en mengde rullesten og ved lavvann kan
mann gå tørrskodd over til
lille Svangen i syd.
Et fornyet fyr kom på plass i

1983 og som nå gir tre hvite
sektorer: En nordover i
Kosterfjorden, en meget
smal vestover til en led like
syd om Ursholmen fyr og en
tredje sydvestover og viser
til leden syd om Ramskär
fyr.
Runar

Du må ikke kalle deg fattig fordi om noen
av drømmene dine ikke er blitt virkelighet.
Virkelig fattige er bare de
som overhodet aldri har hatt noen drøm.
Marie von Ebner-Eschenbach
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Etter hvert fikk denne stiftelsen overta beboelseshuset
og i 1957 kjøpte Carl’s sønn
Lennart Wockatz huset av
stiftelsen. I dag er det Carl’s
barnebarn Gunnar Wockatz
som holder huset i godt sjikt
og tilbringer deler av fritiden der sammen med
familien.
Navnet Svangen er på noen
eldre sjøkart endret til
Svången, men det er trolig
en dialektuttale som har fått
henge med i disse sjøkart –
for SVANGEN skal det
være. En tolkning om; ”øn
som är smal” eller ”øn som
ä innsvängd/svängd” står å
lese i historie arkivene i
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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 Bente Kaspersen, tlf. 69 27 26 89
Åpent hus hver onsdag fra kl. 18.00
Salg av kaffe og vafler
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