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Terje har ankret opp i Trinityhavnen i Magdalenafjorden.

SESONGSTART 1. MAI

Signal

Endelig er vi ferdig med ventetiden, det er båt- og seilsesong
igjen. Opplagsplassen på Søly
syder av aktivitet, og snart er
den omgjordt til parkeringsplass igjen.
Selv om vi er ferdig med
ventetiden, så har ikke MS
ligget på latsiden. Jolleseilerne
har drevet med teoretiske og
fysiske forberedelser gjennom
hele vinterhalvåret. Tur og
Hav har engasjert mange
svært gode foredragsholdere i
tillegg til sosiale
onsdagskvelder,
og både
Strandnelliker
og damegruppa
har gjennomført
sine aktiviteter.
20 jungmenn er
i full opplæring,
og ny hjemmeside er utviklet og satt i drift.
Jeg oppfordrer alle medlemmer
til å bruke disse sidene.
I mars var MS vertskap for
Seiltinget. Dette er seilsportens
Generalforsamling og holdes
annen hvert år. Som vertskap
holdt vi en middag på
Konvensjonsgården for styret
og administrasjon i Norges
Seilforbund, mens selve
Seiltinget ble avholdt i
Møllebyen med middag på
Refsnes Gods. Årets valg av
nytt styre til NSF falt svært bra
ut for MS, da Thorstein
Tønnesson ble gjenvalgt og
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Bente Nilsson ble nyvalgt.
Gratulerer!
For noen er sesongen i
gang, og mange av våre yngre
seilere har som vanlig tyvstartet , både i inn- og utland,
og med vanlig uketrening på
Værla. Påskesamlingen for
Europajoller er vel i havn, faktisk for 10 gang, og årets samling føyer seg inn i rekken som

Hans Egil som vert ved sammenkomsten i Konventionsgården.

et veldrevet og godt arrangement.
Havna vår har også denne
vinteren fått god pleie av vår
dyktige ”bollegjeng”. Årets
handlingsplan er fulgt opp, og
for å nevne noe så er et trettitalls nye moringer lagt ut, og
arbeidet med montering av
flere uteriggere er gjennomført.
Dette er investeringer som er

elementer i en plan med målsetning om at havna vår skal
være tidsriktig og møte morgendagens krav.
Hva er så morgendagens
krav? Kanskje et vanskelig
spørsmål, men noen fakta
kommer man ikke utenom.
Båtene blir større, vi ønsker
flere tjenester og ventelisten på
å få båtplass i Søly øker.
Havnestyret og
hovedstyret har
satt denne
utfordring på
agendaen, og
ulike fremtidssenarier blir
diskutert og
vurdert. En av
flere muligheter
som vurderes,
er å få til et
vekselbruk med
et havneanlegg
inne i Sundet
ved Rosnæs.
En spennende ide som ville øke
både det sportslige og det
havnemessige tilbudet til våre
medlemmer.
1. mai åpner Gunda sesongen. En sesong med de helt
store utfordringer for oss som
arrangør og idrettsutøver.
Skandinavias største jollearrangement går av stabelen
første uke av august med MS
som arrangør. Vi får et begivenhetsrikt jubileumsår.
Vi sees i Søly.
Hans Egil Eriksen
Leder Hovedstyret

Den begivenhetsrike starten
sommeren 1960 da
Moss Seilforening igjen våknet til liv
Vår første formann, Anton L. Zeiner erindrer hvordan det hele gikk til
Allerede som en nyansatt 35årig salgssjef i Helly J. Hansen
A/S fikk Anton en vennlig
anmodning fra firmaets sjef
Leiv Helly Hansen (”an offer
you can’t refuse”) om å stille
seg til disposisjon som formann
i den på nytt startede Moss
Seilforening som de begge
ønsket å bringe til live igjen.

tet å blåse liv i den hensovende
forening, som nå vil satse på
småbåter og gjøre seilsport til
allemanns-sport”. Leiv HH må
med rett og i meget positiv
bemerkelse kalles vår forenings
”Godfather”, for det var ikke få
av Helly Hansens ansatte som
etter hvert fikk en like vennlig,
men bestemt anmodning som
Anton om å bistå i den på nytt
startede seilforening. Men også
mange bekjente blant industrilederne i Moss Industriforening
ble smittet av Leiv HH’s entusiasme, slik at det allerede året
etter var nærmere 50 ”A-joller”
til disposisjon for medlemmene i
Moss Seilforening – disse gitt av
byens- og distriktets industri- og
forretningsliv. Her ønsker redak-

Anton forteller nåværende og
tidligere presidenter «hvordan det hele
gikk til».

tøren også å bringe inn Lilian
Mollatt som med stor glød og
dikter glede bidro til denne fenomenale økningen av sponsede
”A-joller” til foreningen.
Seilingen foregikk den gang på
Vansjø ved Nesparken og med
opptak og utsetting fra eiendommen til Knut Renneflott sr., en
tidligere ansatt i Helly J.
Hansen. En annen tidligere
ansatt i firmaet var den etter
hvert legendariske ”Jacob” som
ble som en bestefar og hjelpende
hånd for alle de unge seilerne.

Signal

Leiv HH som bodde på Feste i
Rygge, hadde nemlig over lang
tid irritert seg over bråket fra
alle ungdommelig motorbåttrafikk som passerte mellom
Revlingen og Festelandet. Han
unnfanget der og da ideen om at
ungdommen heller burde få
mulighet til å seile, enn å forurense strandidyllen med disse
”hersens påhengerne”. Han var
samtidig så sosialt innstilt at han
ønsket at all ungdom, uansett
sosial status og økonomisk bakgrunn, burde få en anledning til
å drive med seilsport.
To ideer ble meget raskt
omsatt til virkelighet: Starte en
seilforening og på firmaets regning kjøpe inn 5 stk. ”A-joller”
(en tilnærmet versjon av dagens
Optimist) til fri anvendelse for
seil interesserte.
2. juli 1960 ble følgende annonse innsatt i Moss Avis: ”Unge og
eldre i Moss og omegn med
interesse for seilas innbyes herved til konstituerende møte i
Helly Hansens spisesal mandag
4. juli”. Og dagen etter – 5. juli
– sto følgende overskrift på
spotssiden i samme avis: ”Ca.
80 var med på møtet og beslut-
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A-jolle samling på begynnelsen
av 60-tallet.

Signal

Om ikke økonomien var en forutsetning for å kunne delta, forlangte det nye styret at alle
måtte være svømmedyktige, alltid bruke redningsvest og ha foreldrenes samtykke til å
delta.
Allerede en måned
etter stiftelse deltok flere
mossinger ved NM for
”A-joller” i Holtekilen
hvor Aksel Ellefsen
(nåværende medlem av
vårt havnestyre og
Signalmastens venner) i
sin ”Helox” oppnådde en
fin 12. plass. Videre deltok også Knut Renneflott
jr. i ”Plarex” samt Aksels
bror Sven i ”Linox”.
Samtidig med denne ”flying start” for de aktive
seilerne, fikk vi på arrangementssiden også tildelt
Nordisk Mesterskap i ”Ajolle” i september samme
år på Vansjø og det bare
2 måneder etter stiftelsen!
Vår nyvalgte formann
Anton L. Zeiner ble mesterskapets selvskrevende
regattasjef, og videre med
Arild Magnussen som
banesjef, Kaare Nilsen
båtsjef og Fredrik Bolin
pressesjef. På det norske
10-mannslaget (10 deltagere fra hvert av de 3 nordiske land) ble vår egen
Rolf Sørensen av, landslags ledelsen, uttatt til å
representere de norske farger.
Tillegges bør også at de norske
Gullmedaljevinnerne fra OL i
Roma – Peder Lunde jr. og Bjørn
Bergvall besøkte Moss i anledning dette mesterskapet.
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Nå hadde tydeligvis Leiv
HH fått blod på tann, for
allerede etter 2 år kjøpte
han inn hele 10 BB’er fra
Borge Bringsvær i Drøbak
til kr. 10.000,- pr. stk på
egen regning og risiko.
Det skulle imidlertid vise
seg å være meget stor interesse blant medlemmene til
å kjøpe disse. Av de som begynte
å seile BB kan nevnes: Anton L.
Zeiner, Gunnar Wang-Hansen,
Kaare Nilsen, Petter Helly

Lilians knakende gode «tiggerbrev» som
ga resultater!

Hansen, Oskar Saugestad, Leif
Fløtra, Ronald Rossli og Egil

Mikkelsen. Denne båttypen ble
etter hvert en av de store
regattaklasene i Norge og hvor
først Petter Helly Hansen og
noen år senere Oskar Saugestad
begge ble Norgesmestere i nettopp BB. Ellers ble det seilt interne ”torsdagsregattaer” i denne
klassen med start utenfor
Norrøna nord for Festelandet.
Det var selvfølgelig ikke bare
”anmodningen” fra Leiv HH
som fikk Anton, med stor entusiasme og glede, til å lede seilforeningen i den gjenoppstarten. Selv hadde Anton
deltatt i regattaer fra han
var 5-6 år gammel og da
først som blindpassasjer i
sin fars 19,5 kv. meter,
godt gjemt under fordekket i regattaer utenfor
Fjærholmen ved
Nøtterøy. Men allerede
som 11-åring i 1936 fikk
han sin første Oslo-jolle
med lugger rigg til den
nette pris av kr. 350,-.
Med denne båttypen deltok han i en årrekke i
ulike regattaer, inntil han
i midten på -50 tallet
kjøpte en 20 år gammel
Drake som var bygget
hos Johan Anker i Asker.
Anton var m.a.o. vel
bevandret uti den aktive
seilsport da han, etter sin
sjefs ønske, sa seg villig
til å gripe roret i den ny
startede Moss Seilforening. Leiv HH var
imidlertid ikke dårligere
enn at han 2 år senere
overtok rorpinnen som
formann etter Anton!
SIGNAL stiller seg i
rekken av gratulanter når
vår første formann, og
senere utnevnt til foreningens Æresmedlem, runder 80
år 20. mai – samtidig som vår
egen forening runder 45 år
4. juli.
Runar

En sjøreise til 80 grader N.
Ved Terje Skaare

lundefuglens spisskammer.
Vindstille og sol gjorde kvelden
til en minnerik start på turen
opp mot Tromsø. Værøys
natur var overveldende med
bratte klipper opp i 700 meter
og ypperlig utsikt ned mot
Røst i sør og over Moskenes
straumen mot Lofotodden i
Nord.
Etter et par dager og noen
fine fotturer i Værøys fjell
krysset vi Moskenes straumen
ytterst i Lofoten. I begynnelsen
av juli rådet rorbuturistene og
bobilene og Villvind med
mannskap ble beglodd og
kommentert flittig. Villvind
seiler rundt med et vindror på
hekken. Å overhøre alle forklaringer fra kaikanten om hva
slags innretning dette er og

En isbjørn, nederst til høyre, ved foten av
isbreen.

hvordan det virker har gitt
mye god underholdning. Etter
besøk i Reine, Nusfjord og
Svolvær fortsatte turen opp
Raftsundet til Sortland via
Risøyrenna mellom Andøya og
fastlandet til Grytøy, - Tore
Hund’s hjemsted. Den 9. juli
kom vi til Tromsø.
I Tromsø mønstret mannskapet av og nye folk kom
ombord. Far og sønn Høst fra
Sarpsborg og Bengt fra Lysekil.
Villvind ble proviantert for
turen nordover. Vi planla å
supplere i Longyearbyen.

Signal

17. mai kunne det jo være greit
å feire hjemme før årets sommercruise tok til. Den 18. var
vi imidlertid underveis på turen
nordover mot 80 grader nord,eller mer presist til nord-kysten
på Svalbard. Drøye 3 måneder
var satt av til turen.
Etter å ha hastet nordover
til Bodø og hoppet bukk over
den ene flotte kyststrekning
etter den andre, startet en liten
mini sommerferie fra Bodø på
St.Hans aften. Med Berit og
vennene Harald og Hanne
skulle vi bruke 14 dager i
Lofoten og Vesterålen. Vi
kunne jo ikke starte med en
St.Hans feiring i en byhavn så
vi dro tvers over Vestfjorden til
Værøy hvor vi lå på svai under
700 meters fjellvegger midt i

5

Fortøyningstårnet til luftskipet Norge.

Signal

Den 11. juli kastet vi loss i
Tromsø og etter 45 nm slapp
vi land ved Torsvåg fyr nordvest på Vannøy. Overfarten var
variert med slørebris, motorgange, kuling, tåke og pent
vær,- mao det meste av hva
denne havstrekningen har å by
på. Bjørnøya var 60 nm nord
for oss når vi var på den kanten og tett skodde og regn
gjorde ikke et besøk spesielt
attraktivt.
Ved landkjenning sør-vest
av Sørkapp strålte solen og det
var vindstille. Imidlertid hadde
store mengder drivis blitt ført
med vind og strøm rundt sørkapp og opp vestkysten av
Spitsbergen slik at det lå et
drivisbelte ca 25 nm bredt ut
fra kysten helt opp til Prins
Karls Forland. Etter 5 døgn i
sjøen fra Tromsø la vi oss for å
avvente utviklingen i isforholdene utenfor Isfjorden, i håp
om at forholdene ville bedre
seg slik at vi kunne komme inn
til Longyearbyen. Etter å ha
ventet på endringer i isforholdene i innpå to døgn besluttet
vi å kanslere Longyearbyen
(noe annet valg hadde vi jo
ikke heller) å fortsette utenfor
Forlandet direkte til Ny-Ålesund, en distanse på ca 120nm.
Korsfjorden inn mot Ny-Ålesund var isfri og N-Å hadde en
utmerket havn beskyttet for
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alle vinder og kalvis fra breene
innerst i fjorden.
Ny Ålesund drives av Kings
Bay som nå drifter lokaliteter
og teknisk infrastruktur for
utenlandske forskningsteam
som forsker på mange slags
polare fenomen. Norsk
Polarinstitutt har også kontorer og folk på stedet. Ellers
oser jo Ny Ålesund av polarhistorie, med fortøyningstårnet
til luftskipet Norge fremdeles
inntakt og midt i ”sentrum”
en flott statue av Roald
Amundsen. Omgivelsene og de
gamle bygningene preger stedet og vitner om tidligere aktivitet i gruvene som var grunnlag for Gerhardsens-regjeringens avgang i 1963.
I N-Å skal man være selvberget. Her er det ingen forretninger. Fra kantinen til KingsBay fikk vi imidlertid kjøpt
ferskt brød og forsyninger som
dekket behovet for en tur
videre nordover. Selv om
utvalget begrenset seg til pølser
i uttallige varianter skulle vi
ikke lide noe nød.
Etter noen dager i N-Å forlot Bengt oss og Berit kom på
igjen med direkte fly fra Oslo
og den siste etappen med sysselmannens helikopter opp fra
Longyearbyen. Nå var vi på
ca 78 grd 45’ N og vi skulle
ennå en 75 nm nordover.

Første etappe gikk ut Korsfjorden, inn i Forlandssundet
mot Richardlaguna NØ på
Prins Karl’s Forland for å se
etter hvalross. Vi fikk se en
liten gruppe på 3-4 stk,- riktignok på kikkertavstand.
Dag og nattt gikk totalt om
hverandre pga lyset. Enkelte
ganger ønsket vi oss et mørkt
rom å sove i, men når man står
og lager middag i strålende solskinn kl 01 om natta kan det
gå i ball for noen og enhver.
Navigasjonen var enkel og
på vestkysten er kartene gode,
men sjømerker er stort sett fraværende. VHF samband er det
kun i området rundt
Longyearbyen og Ny-Ålesund.
Utenfor disse områdene må
man enten bruke satellitt telefon eller kortbølgeradio.
Etter pølsemiddagen i
Richardlaguna fortsatt seilasen
oppover vestkysten til
Magdalenafjorden. Her fant vi
en fin ankringsplass i Trinityhavnen bak Gravodden som
foruten å gi god skjerming fra
den åpne kysten utenfor også
er gravplass for 150 engelskmenn som omkom her opp i de
tidlige fangstperiodene på
1700 tallet. I Magdalenafjorden så vi de første isbjørnene. Faktisk 5 stykker. Etter et
par dager dro vi videre nordover, gjennom Sørgattet og ut i
Smeerenburgfjorden til
Virgohavna. Smeerenburgfjorden var hollendernes område med spekk-kokerier og en
omfattende aktivitet sommerstid. Hele 2-300 mennesker
bodde i Smeerenburg i fangstsesongen. Restene etter kjeler
og ovner sees ennå tydelig.

Det magiske øyeblikk når
solnedgang og soloppgang
synes å inntreffe samtidig.

tig ankergods. Vindene inne i
fjorden er ofte svært forskjellig
fra de mer åpne vindene ute på
kysten samtidig som man ofte
overraskes av kraftige vinder
ut av breene. Man måtte holde
ankervakt dersom ikke forholdene var svært stabile.
Etter 14 dager på Svalbard
forlot vi N-Å . Planen var å
seile til Island, men 3 lavtrykk
i kø langs Grønlands østkyst
og kuling rett i mot, tvang oss
østover. Etterhvert måtte vi
endre planeneog vi satte kurs
for Andøya.
Deretter fulgte vi kysten til
Kr.sund N hvor nytt mannskap
kom ombord, Tor Jørgensen,
Jan Sannem og hans Jan Wang
Hansen. I smårotete gammel
sjø fortsatte ferden over
Hustadvika med hyggelig
besøk på Ona fyr til Ålesund.

Fra Ålesund stakk vi vest-sørvest over forbi Stadt og krysset
Nordsjøen over til Lerwick på
Shetland, en 3 døgns seilas i
frisk bris og solskinn med unntak av den siste natten som var
blåsete og regnfull med stiv
kuling fra nordøst. På Shetland
reparerte skipperen en rorskade mens det øvrige mannskap
dro på sightseeing og besørget
øvrige innkjøp og proviantering av ”vått og tørt”. Lerwick
er alltid et hyggelig sted å
komme til.
Tre dager senere satte vi
kursen sør-øst mot Utsira i
strålende sol og platt lens. Det
var en tilfreds besetning som
kunne legge til kai i nordhavnen på Utsira. Den 30. august
skar vi gjennom regattafeltet til
Hollenderseilasen i frisk vind
til hjemmehavnen Søly.
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Virgohavna, Andre’s utgangspunkt for sin ballongferd som
endte med forlis på Kvitøya.
Virgohavna er en skjermet vik
nord på Danskeøya. Havna
gav fin le for sjø men kraftige
fallvinder krevde godt ankerfeste når vinden fra sørvest
stod på. Her, på 79grd 47’ N ,
tok fruen i huset innersvingen
på det øvrige mannskap og
forlangte badetrappen utsatt.
Mens vi lå her kom storbamsen vaggende i vannkanten ca
150 m foran båten. Et imponerende skue som nok var turens
høydepunkt.
Etterhvert økte vinden til en
solid kuling og vi bestemte oss
for å returnere til Magdalenafjorden for å finne en ankringsplass der,- noe som ikke alltid
er like lett. Man må være godt
forspent med kjetting og kraf-
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Seilstart i minusgrader!
Jollegruppens tradisjonelle Påskesamling for
landets lovende E-jolleseilere

Signal

Jollegruppa har igjen og for
10’ende gang, arrangert
Påskeleir for E-jolleseilere i
Norge. Vi ble tilslutt 40 seilere,
hvorav 50% var rekrutter og
nesten 50% var jenter. En fin
ungdomsgjeng var på besøk i
4 dager. Nesten halvparten
bodde på Vandrehjemmet i
Nesparken og vertene der oppe
hadde bare lovord å melde, for
bedre oppførsel kan man ikke
forlange.
Leiren startet opp lørdag
19. mars (tidlig påske i år) med
–9 grader tidlig på morningen.
Seilerne skulle ikke ut før kl.
11, så vi var heldige som fikk
litt sol. Alle hadde kledd seg
veldig godt og de fleste var
faktisk varme når de kom inn.
Utover uka ble været varmere,
så det verste var over. Vi fikk
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litt tåke på søndag og mandag
morgen, men gode trenere
arrangerte orientering på søndre Jeløy, så det gikk greit. Vi
hadde glede av egne trenerkrefter i tillegg til vår hovedtrener
Frode Jørstad. Andreas Klette
og Sjur Johannessen, begge tidligere toppseilere i E-jolle, tok
seg tid til lære bort gode kunnskaper til morgendagens eliteseilere. Vi er heldige som har
slike kapasiteter her i Moss
Seilforening. I tillegg til seiling
så var det en hard treningsøkt
på Lasse’s Gym, som ble
avsluttet med mange sit-ups og
push-ups på seilforeningen.
Det var en sliten men faktisk
fornøyd gjeng som dro hjem
den kvelden. Vi som så på kan
bekrefte at dette ikke var noe
kjære mor altså!!

Enda en ressurs fra Moss
Seilforening var Erik Holme,
også en tidligere toppseiler i Ejolle, som holdt et foredrag om
sunt kosthold. Helt ærlig må vi
si at ungdommenes interesse
for dette var overveldene.
Spørsmålene haglet og svarene
var ikke alltid like greie. Her
skulle ungdommen få tenke litt
selv. Erik gav de kunnskapen
og noen svar, men de fleste
svarene tenkte de ut selv. Her
gjelder ingen fasit, men det var
godt å høre: Forkost før en
regattadag er veldig viktig. DU
slanker deg ikke ved å slutte å
spise. Sunt kosthold er viktig
hele tiden, ikke bare en gang i
mellom. Som toppidrettsutøver
må du tenke på mat til musklene, like mye som du tenker
på mat i magen.

Fra egen klubb deltok
Mathias Mollatt og Henrik
Sanderød. De andre kom fra
KNS, Drøbak, Grimstad,
Kristiansand, Bergen, Asker,
Tønsberg, Arendal, Kragerø,
Nesodden, Engelsviken og
Horten. Trenerne la opp til at
seilerne selv fikk påvirke hva
de skulle trene på. Slag, fart,
trimming og start var mest
fremtredende. Små grupper ble
etablert og seilerne kunne selv
velge hva de ville trene på.
Denne fremgangsmåten var litt
ny og kjempepopulær.
Tilbakemeldinger på eget evalueringsskjema bekreftet dette.
De var mange timer på vannet
og noen seilere var vel nesten
over fjorden til Åsgårdstrand,
før de snudde og surfet flott
hjemover. Vi hadde alt fra
vindstille til 7-8 m/sek, så for-

holdene var helt supre. Litt sol
gjorde at vi kunne klare noen
få plussgrader. Som siste økt
var det regatta med Påskeegg
som premie. Populært i år
også.
Maten er et eget kapittel
ved Påskeleiren i Moss. Dette
snakkes det om blant seilerne
hele sesongen. Det var god
mat, sunn mat og nok mat.
Dette gjør seg ikke selv. En
ivrig, men dessverre liten, gjeng
foreldre lagde mat sent og tidlig. Dette selv om de selv ikke
hadde barn som deltok på leiren. I tillegg skulle trenerbåter
og følgebåter være klare og
seilerne hentes og bringes fra
Vandrehjemmet. Det var noen
svært hektiske dager.
Dette arrangementet er det hele
Jollegruppa som står for og
som gjør det mulig at vi kan

satse som vi gjør, med gode
trenere og ofte treninger.
Eneste vi ikke kan si oss fornøyd med at det dessverre ble
for mye arbeid på få personer.
Neste år vil vi markere dette
bedre og tidligere.
Moss Seilforening kan fortsatt være stolte av å arrangere
”Norges Beste Treningsleir for
E-joller” og til neste år skal vi
bli enda bedre. Seilerne har gitt
oss tilbakemeldinger som var
helt utrolige, de hadde svært
lite om hva vi kunne gjøre
bedre, annet enn enda mer av
det gode!! Hvis dere vil se
noen bilder fra leiren, så se på
hjemmesidene til Moss
Seilforening.
Takk til alle dere som stilte
opp og hjalp oss med å
gjennomføre treningsleiren i år.
Peter C. Mollatt

Signal

Diskusjon om trimmingsmuligheter.
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Utvid ferieturen litt:

Opplev den magiske øya
HELGOLAND!
N 54. 10,3 - E 007. 54,0

Signal

Ved Harald Molvig
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Ankomst Helgoland
Tidlig torsdag den 2. september i fjor, var alt klart for en
dagsseilas ut i Nordsjøen. Jeg
hadde seilt kanalene gjennom
Holland og overnattet i
Borkum, den sydligste av de
Øst-Frisiske øyer.
Distansen fra
Borkum til
Helgoland var vel
70 nautiske mil.
Værvarslene ga
gode meldinger, to
matpakker og vannflasker lå klare i
cocpit`n.
Det lå et kraftig
høytrykk over hele
Tyskland og
Danmark.
Temperaturen steg
opp mot 30 grader i
løpet av dagen med
en nord-østlig bris. Det ble en
flott dag på havet, med både
seil og motor.
Leden inn Elben til både
Kielkanalen og Hamburg, har
stor trafikk til vanlig, slik også
i dag. Her holder du deg godt
utenfor og skal leden krysses,
og det måtte jeg, så skal det
gjøres 90 grader på leden.
Tyske myndigheter skriver ut
svære bøter dersom du ikke
overholder dette kravet!
Gjennom disen og mot en
synkende rød aftensol, steg

øyas bratte klipper opp av
havet. Innseilingen fra syd var
godt merket og i tillegg fikk jeg
blinkende overett-merker inn
til havneinnløpet. Vær obs for
en stygg grunne vest for innseilingen. Ved kraftig tidevann

Helgoland City.

kreves full oppmerksomhet for
å holde rett kurs i innløpet.
Bak høye molovegger ligger en
lang flytebrygge som er gjestebrygga. Her fortøyes det langskips, og ikke sjelden kan du
ha 20 båter utenpå dersom du
ligger innerst, - faktisk som i
Skagen i gamle dager! Ved
ankomst går du på havnekon-

toret og melder din ankomst
og betaler havneleie. I samme
bygning finner du en meteorolog som gir deg alle de opplysninger du måtte ønske.
Øya Helgoland
Helgoland er i dag
tysk og ligger i
Nordsjøen utenfor
Elbens munning, ca
60 km vest for
Cuxhaven. Øya er
0,9 kvadratkilometer, har et flatt fjellplatå ca 60 m.o.h.,
Oberland, som
består mest av rød
sandstein.
Fra gammelt av sies
det at øya mest
besto av sjørøvere
og smuglere. Den
ble dansk i 1740 og
engelsk 1814 - 1890, deretter
overdratt til Tyskland.
Øya har alltid hatt en spesiell strategisk plassering under
store konflikter. Under den 2.
verdenskrigen hadde tyskerne
en stor ubåtbase på øya. Etter
krigen ble befolkningen overført til fastlandet og engelskmennene detonerte 18.04.
1947 over 7000 tonn sprengmiddel på øya i et kjempesmell! Først i mars 1952 fikk
den forviste befolkningen flytte
tilbake.

Harald
ankommer
Helgoland.

Frihandel
I dag lever de fleste på øya av
turisme. Over 10 000 fritidsbåter anløper øya årlig i tillegg til
5 - 7 små cruiseskip som kommer på dags besøk til denne
øya som er et eget frihandelsområde. Passasjerene tas i mot
av landstigningsbåter og de
100- talls taxfree butikkene
lokker med billige varer; sprit, tobakk, foto, smykker,
klokker, optikk og øvrige merkevarer. Også båtelektronikk
kan være vel vært å undersøke.
De fleste varene kjøpes i
tettstedet rett opp fra havna,
Unterland. Vil man opp i tettstedet oppe på platået, går det
heis opp fra torget. Jeg syntes
ikke gevinsten var så voldsom
stor på de fleste varene, selv
om det var avgiftsfritt. Men
det sies at pruting kan være et
godt middel fram til en god
pris.

Handelsboder.

Avskjed med ferieøya
Helgoland ligger som en oase
for både tyske, hollandske og
danske seilere. For flere passer
det nok å ta en weekend-seilas
til Helgoland. I havna er det en
tidevannsforskjell på ca 3
meter og i Elben går ofte tidevannet i 3-6 knop. Det vil si at
her må det planlegges slik at
det bli medstrøm i Elben.
Til Cuxhaven, som ligger litt
nede i Elben, er det 35 nm fra
Helgoland.
For å få medstrøm, så ble
det for mange av oss en felles
avgang ved 10-tiden den
4. september. Det var fortsatt
høytrykk, varmen dirret i lufta
og disen satte sikten ned til ca
1,5 nm. Øykolossen forsvant
fort i varmedisen, og med
autopilot, radar og GPS, var
Pierina II på god kurs ned mot
Elbens munning. Da jeg skulle
krysse Elben var sikten akkurat
så stor at jeg så tvers over
leden, og det var jeg glad for, for her var det stor trafikk!
Neste dag var jeg allerede
inne i Kiel-kanalen, så mulighetene er store for at det kan
bli et nytt besøk på denne sagnomsuste øya! Treffes vi?
God ferieseilas! - hilsen Harald

Signal

Natur
Jeg opplevde Helgoland som
en skjønn perle der den ligger
en liten dagsreise ut i
Nordsjøen. Den rødfargede
steinen sees på lang avstand og
for at ikke havet skal bryte for
mye ned, er det støpt mur vol-

ler rundt deler av øya mot
havet.
Fra en skjønn sandstrand i
nord, reiser platået seg steilt
opp. Jeg gikk opp 240 trappetrinn, og fikk en herlig utsikt
fra platået. Langs kanten av
platået, er det laget en smal
asfaltert sti. Der møter du de
fleste av dags turistene som
beskuer havet og ikke minst
svære kolonier av hekkende
havsuler. Flott var det å beskue
den fantastiske klippen "Lange
Anna" som står i nordvest.
Øya produserer i dag ferskvann ved å destillere saltvann.
Alle kjøretøyer er elektrisk drevet og det er forbudt å sykle.
Når cruisebåtene har forlatt
øya på ettermiddagen og bare
de innfødte og oss båtfolk er
tilbake, senker roen og stillheten seg over øya. Da å sitte

på en kro, - med havutsikt
under en palme, - kan man
oppleve at livet ikke er så
værst!
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Havseiling i Norge i dag

Signal

Av Jørn-Erik Ruud
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Havseiling i Norge har i de senere år forandret seg i retning av
en ny type båter. Før i tiden var
det et klart skille mellom båter
som hevdet seg i regattaer og
typiske turbåter. Fra slutten av
90 tallet og frem til i dag er det
konstruert båter med glimrende
kombineringsmuligheter mellom
tur og regatta, disse båtene blir
ofte kalt cruiser/racere.
For to sesonger siden ble
Marielle VI (First 40,7) bestilt
hos Normar i Son, for oss ble
møtet med den nye båten en fantastisk opplevelse. Båten var en
flott turbåt samtidig med at
båten hevder mot de alle beste i
Norge. Jeg mener at noe av
hemligheten ligger i at båten
er konstruert av den kjente
konstruktøren Bruce Farr.
Det som er en helt klar trend
i de regattaene vi har deltatt i
er at båter som seiles av gode
folk og som er konstruert av
kjente/gode konstruktører
hevder seg under alle vindforhold. Vi kan ikke si at båten
liker mye eller lite vind, vindforholdene spiller rett og slett ingen
rolle lenger.
Ulempen med gode seilingsegenskaper på moderne båter er
dybden på kjølene. Heldigvis var
ikke dette noe problem for oss
da plassen vår i Søly og innseilingen var dyp nok for den nye
båten. Men trenden går mot

båter med
dype kjøler
og det er
flott at
Moss
Seilforening
har gjort
noe med
dette og
mudret
deler av
havnen.
Som en idrettsforening er det
helt avgjørende å følge med i
tiden og tilpasse fasilitetene til
moderne tid. Det er også gledelig å se at deltaker antallet i
Seatronic Cup øker, selv med et
ufyselig vær i fjor. Noe av årsaken til deltaker økelsen ligger
trolig i at båter med dype kjøler
kommer inn i havnen. Vi ser
også at tilveksten av moderne
båter til foreningen er god med
Trond Kristiansen i spissen,
Trond satser friskt og blir vanskelig å holde bak seg de kommende sesonger.
I år blir vårt største fokus å
gjøre det så godt som mulig i

rankingserien til 40,7 klubben,
målet er selvfølgelig å vinne serien men en plass blant de 3 beste
er greit nok. Dette er en serie
hvor vi seiler mot helt like båter
uten å ta hensyn til noen måleregel. Det å seile entype med relativt store havseilere er utrolig
morsomt og ikke minst rettferdig. Jeg har seilt mange

IOR/IMS regattaer i mitt liv på
forskjellige nivåer, men ingen
ting kan måle seg med at første
båt i mål vinner uansett. Det
føles utrolig deilig å slippe å
høre at man her feil lystall eller
”riktig båt”.
En forutsetning for å hevde
seg ute er å bruke onsdagsregattaene i Moss seilforening som
trening. Det har vært en gledelig
økning i deltakerantallet de siste
sesonger, vi for håpe trenden
fortsetter. Det er i Norsk havseiling svært få båter som har et
stabilt mannskap som trener
sammen systematisk. Vi har et
enormt utbytte av å seile onsdagsregattaer for å få teknikken
til å sitte. Når vi møter andre
båter utenfor Moss er vi stort
sett teknisk bedre, da kan vi
konsentrere oss om andre ting
en slag og jibber. Det resulterer
ofte i gode resultater!!
Vi har gjennom mange år
vært i den heldige situasjonen å
ha et fast godt mannskap, men
dette har ikke kommet gratis.
Tenk på at seilsesongen er ca. 5
mnd. det gir oss 7 mnd. på å
planlegge seilsesongen og
skaffe oss mannskap seil osv.
Vi har i snitt 1-2 nye om
bord hver år, disse blir
rekruttert stort sett gjennom
bekjentskaper av vårt eget
mannskap. I år får vi en ny
om bord, vi har rekruttert 3
av mannskapet vårt fra havseilermiljøet på Fuglevik.
Fuglevik miljøet har ingen tradisjon for regattaseiling, men her
er det turseilere med et fantastisk miljø og med barn som
begynner å bli store. Disse barnene har seilt fryktelig mange
sjømil i sitt liv og blitt skikkelige
sjøfolk som kan havseiling og
båter.
Med seilerhilsen Jørn-Erik Ruud

Reisebrev fra Mallorca
Sesongen for oss startet
allerede 13. januar i år,
hvor vi tok fly ned til
Palma på Mallorca. Vi flyttet inn i en leilighet som vi
skulle bo i på tre samlinger
denne vinteren. Dette ble
arrangert av juniorlandslaget, Toppseil. Der nede
ble vi møtt av landslaget til
fullt opplegg både på land og
på vann.
En helt normal dag for oss
der nede begynte med en morgenøkt fra kl. 08.00 til 09.00,
første seiløkt kl. 11.00-17.00,
og deretter ble det fysisk trening på et lokalt helsestudio
eller intervaller på stranden.
Eivind Melleby, som har
ansvaret for Toppseil, fulgte
oss gjennom alle samlingene,
og vi lærte mye av han.
De største fokusområdene var
balanse og flyt i båten, trene
på å trene, og at vi skulle være
mest mulig forberedt til
Prinsesse Sofia Cup på siste

gode forhold. Resultatene
ble som følger:
Monica: 3. jente
Tina:
8. jente
Lars Egil: 38. gutt

samling i slutten av mars.
Toppseil består av Lina B.
Strømquist, Mats Berntsen,
Jonathan Staubo, Monica
Rodal, Tina L. Nilsson og
Stian Tuv (gjesteseiler i Moss
Seilforening).
Ved siste samling kom også
deler av Europajolleklubbens
elitelag ned en uke før regattaen. Hans Bendik kjørte bil ned
med Lars Egil Eriksen (Moss
Seilforening), Didrik Godaker
og Christian Juell (gjesteseiler
for Moss Seilforening).
Da regattaen startet var
vindforholdene krevende og
det ble mye venting med soling
på land. Etter hvert fikk vi
utført 12 regattaer i rimelig

Ved avslutningsfesten ble vi
invitert inn til det spanske
slottet, hvor dronningen og
kongen av Spania hadde satt
av tid på å hilse på oss seilere.
Lars Egil benyttet der anledningen til å gi dronningen noen
komplimenter. Dronningen
viste stor takknemmelighet for
å møte en slik flott kar, som
Lars Egil.
Noen dager etter avslutningen gikk turen hjem til
Norge, for denne gang. Alt i
alt har vi alle lært mye om
seiling og om det å bo tett på
hverandre over lengre tid uten
voksne til stede.
Seilerhilsen fra
Monica og Tina

AirMax – MADRASSUNDERLAG
lufting, gir også undermadrassen litt ekstra polstring, noe som gir økt sovekomfort.
Undertegnede har prøve på produktet.

Fuktighet eller kondens i madrasser, sengetøy og
sofaputer kan bli et problem for mange. Dette vil
på sikt danne mugg og lukt, og det er jo ikke
noe hyggelig.
AirMax er et underlag som gir nødvendig spalte
for luftsirkulasjon mellom madrass og benk. Den
består av en tredimensjonal nettingkjerne i nylon,
som er dekket med et stoffbelegg av polyester/
polyamid på begge sider. Underlaget er enkelt å
klippe med saks for tilpassing.
Fuktighet absorberes ikke i underlaget, men spalten gjør at luft kan komme inn under madrassen,
slik at den tørker opp. I tillegg til å sørge for god

Bredden på underlaget er 1 meter,
tykkelsen 15 millimeter.
Prisen er kr 280,- per meter + frakt/oppkrav.
Leveringstid ca. en uke.
Ved kjøp av en hel rull (45 m) får vi 15 % rabatt.
Det kan derfor lønne seg å gå sammen, og sende
felles bestilling til HAKS.
Er du interessert, kontakt meg for bestilling,
fristen settes til 31/05.
Kontakt e-post: tove.kure@skanem.com eller
hennes mobil: 932 67 159
Tove Kure

Signal

Fra firmaet HAKS, 3133 Duken, har vi fått et
tilbud på levering av madrassunderlag. Her er
litt informasjon om dette produktet:
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«Eselhodet»
tilpasses etter
anvisning
av Aksel.
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Den nye Signalmasten i Søly er i rute
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Under ledelse av ”Signalmastens Venner”s formann,
Runar, er arbeidsgruppen i full
gang med å realisere drømmen
om en representativ signalmast
i Moss Seilforenings båthavn i
Søly.
Hovedmast og toppmast fra
seilskuta ”Kragerø” er nå skjøtet sammen ved hjelp av et
”eselhode” og i alt blir det en
imponerende signalmast på
hele 18 meter. Masten
er nå plassert bak servicebygget med lett tilgang til verkstedet. Det
er praktisk da det er en
stor jobb som skal
utføres før vi kan reise
den på gressplenen
midt i havnen mellom
brygge D og E.
Masten vil kreve et
skikkelig fundament.
Axels imponerende
beregninger er bekreftet av vår bygningstekniske konsulent Kjetil
Guldbrandsen og skal
tåle vindkreftene som

en full orkan vil skape. En 60
cm. tykk armert betong platting på 5 x 5 meter vil tåle
trykk fra masten og strekk de
4 kraftige vantene.
Når masten engang i løpet
av sommeren er klar vil vi
montere den ved hjelp av en
mobilkran.
Selv om det meste skjer på
dugnad koster dette penger. Vi
vil få kr. 50 000 fra sponsor-

avtalen med Helly Hansen
Spesialprodukter AS, så nå er
det bare å kjøpe nye presenninger.
Oppgjøret for de første kr.
50 000 går uavkortet til signalmastprosjektet.
Erik Johnsen
Ved rosebusken mellom de to lyktestolpene skal Signalmasten plasseres.

Havnestyret i Søly orienterer
Vinterens oppgaver er nå stort
sett avsluttet. Full fokus har vi
denne vinteren naturligvis hatt
på utbedring av moringsystemet på alle bryggene. Disse
fikk hard medfart etter alle
stormene i fjord høst. Bryggene
B og C ( de to lengst sør) er
ettersett og utbedret med det
gamle moringssystemet. Som
en ytterligere forsterkning vil
disse i løpet av forsommeren i
tillegg bli forankret i moloen.
De tre øvrige flytebryggene (D,
E og F) har fått nye moringer.
Dette er spesialkonstruerte
betongklosser,- hver på 2 tonn.
Hver brygge er nå festet med
10 moringer, 5 på hver side,
samt med to endeforankringer
i moloen. Dette er en overdimensjonering ift de konsulentråd vi innhentet før arbeidet
ble igangsatt og vi kan ikke
tro annet enn at dette derfor
skal holde bra.
Ønsket om å få båtplass i

Søly er stort. Det er nå ca 170
personer på venteliste for plass
i Søly båthavn. De gode tidene
i moderlandet har resultert i at
mange anskaffer seg ny (les:
større) båt, det være seg
motor- eller seilbåt. Havnestyret ønsker naturligvis å bidra
til å møte leietakernes ønsker
innenfor de rammebetingelser
som gjelder for Søly. For å få
dette til må vi rett og slett
”stable” enda bedre. Dette
innebærer at både motorbåter
og seilbåter med grunne undervannsskrog eller smale skrog
ift plassens bredde, i prinsippet flyttes dersom plassen kan
dekke et annet legitimt behov.
Ordensreglene ble oppdatert
vinteren 2004 og de blir fra
havnestyrets side kommentert
og poengtert ved hver mulig
anledning. Hensikten med oppdateringen av ordensreglene
har bl.a vært å få et formelt
grunnlag for å kunne avvikle

leieforhold som åpenbart ikke
er i tråd med forutsetningen
for - og hensikten med Søly
båthavn. Fartøy som i lengre
tid ligger ubrukt på sin plass,
slik at båtholdet mer bærer
preg av langtidsopplag i vannet, er et eksempel på et forhold som innebærer brudd på
ordensreglene med avvikling av
leieforhold som mulig konsekvens.
De fleste av oss ser nå fram
til en ny varm båtsesong i en
trivelig havn. Havnestyret har
hatt hendene fulle i hele vinter
med mange aktiviteter som vi
håper har bidratt til at havna
fungerer til alles tilfredshet.
Når dette leses er båtsesongen
godt i gang og havnestyret
ønsker alle en riktig god
sesong.
Philip får gode råd om plassering av nye
mastetrinn. Vi andre synes det er mer
bekvemt og humant med ekkolodd enn
å sende fruen opp i masten.
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Tur og Hav gruppen
Terminliste for sesongen 2005
Navigare Cup (NC) og andre eksterne regattaer
Ons
Ons
Lør
Søn
Ons
Ons
Ons
Ons
Ferie
Ons
Ons
Ons
Ons
Ons
Ons
Fre

11. mai
18. mai
21. mai
22. mai
25. mai
1. juni
8. juni
15. juni

18.30
18.30
13.00
13.00
18.30
18.30
18.30
18.30

Helly Hansen NC
Trening
Jeløy Rundt (sosialt samvær etter regattaen)
Jeløy Rundt (sammenlagt i NC)
Helly Hansen NC
Helly Hansen NC
Reserve / Trening
Helly Hansen NC

10. aug
17. aug
24. aug
31. aug
7. sept
14. sept
23. sept

18.30
18.30
18.30
18.30
18.30
18.30
19.00

Ons

28. sept

18.30

Helly Hansen NC
Trening
Helly Hansen NC
Helly Hansen NC
Helly Hansen NC
Reserve NC / Trening
Hard Days Night – NC (sosialt samvær på klubbhuset
etter regattaen)
Reserve NC

Andre regattaer:
Ons
4. mai
Fre
10. juni
Lør
27. aug
Lør
17. sept

Hovdan Skagen Race
HH Færderseilasen
Hollenderseilasen
Seatronic Cup
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FRIHAVNSORDNINGEN
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De fleste turseilere har vel allerede hørt om
frihavnsordningen, men det kan vel ikke
skade med en liten oppfriskning…
En rekke havner, klubber og seilforeninger
(bl.a. Moss Seilforening) er tilsluttet denne
ordningen, og ”medlemmene” kan besøke
hverandres havner i inntil 3 døgn uten å
måtte betale havneavgift. Det henger en oversikt over alle havene på klubbhuset.
Frihavnsmerkene for 2005 har kommet,
og som tidligere, selges disse for kr 50.
Kontakt Tove Kure.
For å lese mer om frihavnsordningen, gå
inn på Det Danske Spejderkorps’ hjemmeside, www.home.worldonline.dk/sjp/frihavne.htm. Her finnes det regelsettet som gjelder
til enhver tid, samt en oversikt over alle tilsluttede havner.

LANGTURSEJLERNES
TRÆFPUNKT
Dette er et hefte som utgis av danske FTLF,
Foreningen til Langtursejladsens Fremme.
Foreningens formål er ” at medvirke til
udbredelsen af kendskabet til og muligheden
for aktiv deltagelse i langtursejlads”. Tur &
Hav er medlemmer her, og mottar Træfpunkt
seks ganger i året. Her kan man lese mye
interessant, og kan om ønskelig knytte kontakter ”ute i verden”, og da kanskje spesielt i
Danmark. Foreningen arrangerer temakvelder og turer gjennom hele året, og dette
annonseres i Træfpunkt. Heftene befinner seg
på klubbhuset.
For å lese mer om FTLF, gå inn på deres
hjemmeside www.ftlf.dk.

Norges Seilforbunds Ting i Moss
Ved Thorstein Tønnesson
Vår egen tidligere formann
og president i Norges Seilforbund, Torbjørn Pollen, var
kveldens toastmaster. Med sikker hånd og en god porsjon
humor ledet han den feststemte
forsamlingen gjennom en herlig meny, gode taler og en vitsekonkurranse som sør/østlan-

Nyvalgt styremedlem, Bente Nilsson og
kveldens toastmaster, Torbjørn Pollen
nyter av aftenens forfriskninger.

det tok hjem med god margin.
Saksgangen under Tinget i
Møllebyen følger en streng
protokoll som er nedfelt i
Norges Seilforbunds lover.
Hans Bjørn Paulsrud var en av
to dirigenter som sørget for at
alt gikk riktig for seg.
Lørdag var i hovedsak viet
regnskap og årsrapporter fra
siste periode, mens blikket på
søndag ble rettet mot fremtiden med handlingsplaner, budsjett og valg.
Seilforbundets handlingsplan ble vedtatt med få

endringer etter engasjert debatt
og positive innspill. Handlingsplanen fokuserer på klubbenes
lokale rolle i utviklingen av
bredden innen seilsporten og
har samtidig høye og konkrete
målsettinger for toppidretten.
Styret la frem forslag om et
underskuddsbudsjett med forventninger til fremtidige sponsorinntekter. Det jobbes målbevisst for å skaffe
nasjonale sponsorer
og allerede uker etter
Seiltinget var den
første avtalen på
plass. Selv om ingen
kontrakter var inngått
på det tidspunkt
Tinget ble avholdt var
det enighet om at
økonomien i Forbundet er sterk nok
til at man kan forsvare et fortsatt høyt
aktivitetsnivå.
Moss Seilforening fortsatte
sin gode tradisjon med å bidra
til å lede norsk seilsport gjennom styreverv i Norges Seilforbund. I år ble Bente Nilsson
valgt inn i styret sammen med
Thorstein Tønnesson, som går
på sin tredje periode som styremedlem. Vi er også sterkt representert i Forbundets utvalg
gjennom Per Bordal og Erik
Johannessen i Regattautvalget.
Blant mange hyggelige og
interessante innslag mellom de
formelle punktene på sakskartet var den aller hyggeligste hendelsen med lokale
øyne, tildeling av prisen som
Årets Seiler - Jr. dame - til
Monica Rodal!
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Norges Seilforbunds høyeste
myndighet er Seiltinget som
normalt arrangeres annet hvert
år. Alle landets seilforeninger
inviteres til å sende delegater
til seiltinget i forhold til medlemstall.
Moss Seilforening har flere
enn 500 medlemmer og har
dermed rett til å stille
med tre delegater.
Totalt stilte 25 seilforeninger med 85
delegater i år. Seiltinget ble avholdt i
Møllebyen konferansesenter 12. og 13.
mars. Tinget omtales
som ett av de roligste
i historien. Norges
Seilforbunds styre
kunne vise til et økonomisk resultat godt
over forventningene,
sportslig suksess med
OL gull i Athen og
stor utvikling og rekordbevilgninger til breddeidretten.
Det er en hyggelig og positiv anledning for klubben vår å
få en slik mulighet til å invitere
seilervenner fra hele landet.
Ordfører Krogsvold kjente
også sin besøkelsestid og benyttet anledningen til å ønske
delegatene velkommen til Moss
med en god porsjon lokal
reklame. Møllebyen konferansesenter skapte en god og profesjonell ramme rundt arrangementet og festmiddagen på
Refsnes Gods lørdag kveld var
av ypperste kvalitet. Med tyveriet av Munch-maleriene fra
Godset bare dager i forkant av
tingmiddagen, var også dagens
store samtaleemne sikret.
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Moss Seilforenings styre som
vertskap i Konventionsgården
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Det er en tradisjon at den forening som er vertskap for
Norges Seilforbunds Ting inviterer NSF’s styre med dennes
administrasjon til en middag
dagen før Seiltinget starter.
Vårt styre med Hans Egil
Eriksen i spissen, hadde vært
så helding å få disponere lokalene i byens stolthet –
Konventionsgården – til denne
middag. I tillegg til foreningens
gjester fra NSF, var også tidligere president i NSF Torbjørn
Pollen, vår første formann
Anton L. Zeiner, Tingets dirigent, Hans Bjørn Paulsrud og
undertegnede som vårt Råds
Ordfører invitert – noe disse
herrer forøvrig satte stor pris
på.
Etter at Hans Egil som aftenens vert i velvalgte ord hadde
ønsket alle sine gjester velkommen, holdt Halstein Sjølie, tidligere personalavdelings leder
hos Peterson, et fremdragende
historisk foredrag om begivenhetene i perioden fra 1814 til
1905 hvor Konvensjonsgården
stod meget sentralt.
Før den eksklusive middagen, fra Refsnes Gods ble fortært, ga Torstein Tønnesson en
orientering om Moss Seilforening - dets historie og virke
i ord og bilder.
Foruten takketaler fra både
President og Visepresident,
holdt Torbjørn Pollen et tankevekkende innlegg om valg av
tillitsmenn generelt, men ikke
minst i Seilforbundet spesielt.
Vi gir her en sammenfatning av
hans gode råd til forsamlingen,
hvor han innledet med:

”Jeg har bedt om å få ordet for
å si noe som jeg brenner for og
som dette fora bør være det
rette å henvende seg til – og
Torbjørn fortsatte - etter fire år
som President ble jeg værende
syv år som valgkomiteens formann. Et meget viktig verv i
Seilforbundet og egentlig i alle
forbund og foreninger. Velger
mann middelmådige tillitsmenn
får mann middelmådige resultater - er min påstand. Ikke
bare valgkomiteen, men også
Presidenten bør engasjere seg
for å få de beste. I vårt forbund har det vært vanlig at
den avtroppende President stiller til valg som valgkomiteens
formann – et godt prinsipp.
Presidenten vet hvilke arbeider
som må gjøres og har gjennom
erfaring lært hvor viktig det er
å ha gode styremedlemmer og
komité medlemmer rundt seg.
Han har også i perioden som
President blitt kjent med seilentusiaster rundt i landet som
kan være gode kandidater. Når
mann velger tillitsmenn er kun
de beste godt nok. Kjønnskvotering og geografisk spredning
er også viktig, men må etter
min mening komme etter skikkethet.
Tillitsmenn som år etter år
sitter i styre og utvalg uten å
vise interesse, må velges bort.
Her har valgkomiteen et stort
ansvar og mange ganger et
ubehagelig arbeid å gjøre.
For egen del ble jeg på
Seiltinget i Harstad for fire år
siden kritisert fordi jeg sto på
min overbevisning i valg av
kandidater til styret – et styre

som i hovedsak har bestått
uendret og klart sin oppgave
utmerket – ja, det står bokstavelig til gull! Øistein (Fredriksen) du har vist deg som en
god leder i disse 4 år og brakt
forbundet framover og fått
resultater.
Tillitsmenn får sjelden eller
aldri ros, men er utsatt for kritikk. Skal mann få til fornyelser og forandringer må man
være uredd og stå på. Om det
ikke passer alle, må mnn likevel gjennomføre felles beslutninger.
Det er imidlertid ikke bare
de tillitsvalgte som betyr mye
for vårt forbund, like viktig er
administrasjonen og trenere.
NSF har hatt flere gode generalsekretærer, men Morten
(Johnsen) du må være den
beste. Du har styrt økonomien
slik at vi alle må ta av oss hatten for deg – ca. 800.000 i
overskudd – gratulerer
Morten!
Og videre – å få fram internasjonale sportslige resultater i
verdenstoppen er en prestasjon. Thomas (Guttormsen) du
trente Siren til gull, din innsats
er gull verdt – gratulerer!”
Både undertegnende og de
øvrige tilstedeværende satte
meget stor pris på Torbjørn
sine velvalgte betimelige ord.
Den vellykkede sammenkomsten ble avsluttet med kaffe og
forfriskninger i de tilstøtene
smakefulle salonger. En i høyeste grad minneverdig aften for
både øyne, øre og gane.
Runar

Jens Kristian Hole i fin driv over Borgsjå

SkiSeil tur til
Te s s u n g d a l e n
stormseil, Mikael ville ha så stort seil
som han bare kunne og han. Og hu
og hei hvor det gikk. Mikale fikk full
fart med vinden over Borgsjå så han
bare ble en liten prikk og Finn fikk en
tur i hundre helt til han fikk en bråstopp i snøen, og lua hans for opp i
himmelen som en ballong og ble
borte. Mikale kom gående tilbake
med seilet i armene. Det er ikke lett å
krysse tilbake uten trenig i sterk vind.
Sofie, Per og Jens Kristian klarte
seg forholdsvis bra med stormseilene
og Jens Kristian fikk til å ”krysse” på
tvers av vinden.
Men det var lett å få innslag i
forkant av seilet og da kunne hele
seile vrenge seg samtidig som det
snurret rundt. Og det gikk med en
del tid til å rette opp ”floker”.
Arnfinn måtte dra kl 12.30 og
han tok fram et 12 m2 Beringseil.
Da han fikk opp det seilet forsvant
han som dugg for solen i en slør over
Borgsjå tilbake til Småroi. Vi holdt
på noen timer til og til slutt var det

kun to seil igjen som ikke hadde tvinnet seg så mye at vi hadde gitt dem
opp og måtte overlate dem til
Arnfinn som ”hjemmearbeid”.
Vi dro hjem fra fjellet med mange
fine minner og nye erfaringer. Takk
til Strandnellikene for støtten til
instruktør.
Det hører også med til historien
at Finn har fått igjen lua si. Arnfinn
Lien som også er en av de som har
ansvaret for å kjøre opp løypene i
dette området, fant lua midt på
vidda en dag han var ute og kjørte
løypemaskinen. Han sa også at det
vi ikke klarte å rette opp av floker på
seilene ute i –10 grader og 10 m/s,
gikk greit når en kom inn i varmen.
Dersom det er noen som ønsker
mer informasjon om SkiSeil kan man
besøke www.SkiSeil.no

Nils Hole
Klassekontakt NC Optimist

Signal

Fredag den 11. februar hadde fire
NC-seilere Optimist og to foreldre
pakket skisakene sine for å dra på
seiltur på Hardangervidda øst.
Seilerne var Sofie Karlsen, Mikael
Martinsen, Per Frisenfeldt Horn og
Jens Kristian Hole. Sjåførene var Finn
Horn og Nils Hole.
Vi reiste fra Mosseporten rett
etter skoleslutt og stoppet kun på
MacDonalds i Drammen for å kjøpe
hamburgere og drikke som ble fortært i bilen mellom røde lys og filskifter. Turen gikk videre til Tessungdalen i Tinn kommune.
Arnfinn Lien fra SkiSeil AS kom
opp til hytta for å ha litt teori med
oss på fredagskvelden Vi gikk igjennom hvordan man skulle styre seilet,
hvordan man skulle stoppe og hvordan man skulle pakke seilet etter
bruk.
Lørdag hadde vi avtalt å treffe
Arnfinn igjen på Småroi ca 1.300
meter over havet. På et sted som
Nils sier at det alltid blåser. Men da
vi kom opp blåste det like mye som
det pleier å blåse når det er NC i
Asker eller på Steilene. Vindmåleren
gikk faktisk ikke rundt i det hele tatt.
Men som de gode seilere vi er fant vi
på noe annet å gjøre. Arnfinn hadde
tatt med forskjellige typer skiseil og
kiter. Vi fikk demonstrert hvordan de
virket. Etter det fant vi en liten
bakke der vi hadde hoppkonkurranse. Men så kom det et lite drag. Vi
fikk opp Skiseilene og fikk dem til å
fly som drager. Men det var ikke vind
til å seile i. Vi fikk også opp kitene
og en Upski. Helt på slutten av
dagen kom det såpass mye vind at vi
faktisk ble drevet fremover på skiene.
Klokken 17.00 ga vi oss og dro
ned på hytta igjen for å spise middag. Det var seilerne som var kokker
og Finn og Nils fikk servert taco. Etter
maten feiret vi Per sin bursdag.
Randi hadde sendt med han to langpannekaker som her var det kaker
nok. Vi pratet og koste oss med
kaker og godteri, før vi gikk i seng
trøtte av å ha fått mye frisk fjelluft.
På søndagen var været helt
annerledes. Da blåste det over 10
m/s og det er litt i meste laget for
nybegynnere. Men vi gikk på med
krom hals. Arnfinn tok oss med over
Borgsjå for å komme i le av Borgsjånuten, men det blåste like mye der.
Men vi ga oss ikke. Vi fikk frem
Skiseil på 4, 6, og 8 m2. Sofie, Per og
Jens Kristian fikk 4 m2 seil, såkalt
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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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