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Moss Seilforening

Klubbavisen

Moss
Signalmasten
i all sin prakt

Seilforening

Kjære seilervenner!
2005 har vært et spesielt aktivt,
spennende og hyggelig år, og
slik skal det være når man har
45års jubileum.
Den første store hendelsen i
jubileumsåret, var at vi var
vertskap for Seiltinget, som er
seilsportens øverste organ. 100
delegater fra hele landet var
med på å stake ut kursen for
vår idrett for de
neste to årene,
og utover i de
små timer ble
mange hyggelige
og nyttige
bekjentskapsbånd knyttet.
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Som sportslig
arrangør har vi i
år strukket oss
så langt det er
mulig for en forening på vår
størrelse. Junior
Nordisk
Mesterskap var
et gigantisk løft som samlet 400
seilere fra fem nordiske land.
Alle disse seilere er under 18 år,
og er dermed lite selvdrevne
hva gjelder forflyttning på land.
Dette resulterte i at arrangementet samlet anslagsvis 1500
gjester som skal spise, sove og
følge den håpefulle i en uke
eller to.
Etter snaue to uker, hvor vi forsøkte å få igjen pusten, smalt
startskuddet for NM i Express,
og i skrivende stund har vi
gjennomført NC i Brettseiling
og akkurat nå har vi halt
Seatronic Cup vel i havn.
Å arrangere så mange og så
krevende arrangementer rett
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etter hverandre, krever mange
hjelpende hender og velvillige
sponsorer. Jeg vil spesielt takke
alle som har bidratt til at disse
mesterskapene har blitt en stor
suksess, og en stor takk til våre
hovedsponsorer, Helly Hanssen,
Kaefer, Bolig1 og Seatronic som
har bidratt til at dette også er
økonomisk hyggelig.

Moss Seilforening er i år 45 år,
og i den anledning har vi fått en
fantastisk gave, nemlig en 18
meter høy Signalmast. Dette vil
være foreningens symbolske
ansikt utad og et naturlig samlingspunkt for våre medlemmer.
En stor takk til ”Signalmastens
Venner”, som unfanget ideen og
gjennomførte den, og til Helly
Hanssen Spesialprodukter som
bidro til at dette kunne
gjennomføres.
Jubilanten har også fått en flott
ny følgebåt som skal sikre våre
yngre seilere. En kjærkommen
gave som vi takker BelaMarin
for.

Vi nærmer oss Årsmøte og valg
av nye tillitsmenn. I skrivende
stund er det naturligvis noe
uklart om hvem som vil besitte
de ulike taburetter neste år, men
å erstatte Hallvard Tønnesson,
som nå har sagt opp sin jobb
som havnesjef, er ikke enkelt.
Vi takker Hallvard for en utrolig innsats gjennom veldig
mange år, og håper å se han
fortsatt hver
eneste dag på
Søly.
Klubbhuset har
også fått en
utfordring ved
at Bente
Kaspersen
ønsker å gi seg.
En stor takk til
Bente for all den
trofaste jobben
hun har gjordt i
klubbhuset hver
eneste uke
gjennom mange
år.
Til slutt må jeg
få lov å takke tillitsmenn,
mannskap, dugnadsgjeng, små
og store sponsorer og alle som
tar i et tak, for all den fantastiske innsats og stå på vilje som
hersker i foreningen. Vi er en
stor forening hvor mye er
basert på frivillig innsats.
Alternativet er å kjøpe tjenester.
Vi sees på Årsmøte den
26.oktober. Vel møtt.

Hans Egil Eriksen
Leder Hovedstyret

Moss Seilforenings
årsmøte 2005
avholdes i Klubbhuset, Søly onsdag 26. oktober kl. 19.00

Dagsorden:
1. Vedtak om at Årsmøtet er lovlig innkalt
2. Valg av møteleder.
3. Valg av referent
4. Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen.
5. Behandle foreningens årsmeldinger for 2005.
6. Behandle foreningens regnskap for 2005 i revidert stand.
7. Behandle innkommende forslag.
8. Fastsette foreningens kontingent for 2006.
9. Vedta foreningens budsjett for 2006.
10. Bestemme foreningens organisasjon for 2006.
11. Valg av tillitsmenn. for 2006.
12. Utdeling av: ”Dommerpokalen”, ”Chr. Hermansens minnepokal”, ”Havfruepokalen”
og ”Sjøfareren”.
13. Avslutning.
Ta med denne utgaven av Signal på Årsmøte.
Det blir kort pause med en enkel, gratis servering mellom pkt. 8 og 9.

Plass for egne notater:

Signal
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Årsberetning
fra Hovedstyret 2005
Årets hovedstyre har bestått av:
Leder:
Hans Egil Eriksen
Nestleder:
Jan Fredrik Klette
Sekretær:
Lisbeth Johansen
Kasserer:
Tone Johnsen
Leder for jollegruppa:
Sølve Marie Stenmark
Leder for Tur og Havgruppa: Johan Thue
Leder for finansgruppa:
Dan Siggerud
Leder for Båthavna:
Terje Skåre
Leder for Klubbhuset:
Tove Kure
Møter og aktiviteter.
Hovedstyret har avholdt 9
styremøter i foreningsåret.
Arbeidsutvalget v/leder, sekretær og kasserer, har stått
for den daglige driften av
foreningen, mens gruppelederne har ansvaret for sin
gruppe, både økonomisk og
idrettslig.
Nestformannen, vår sportslige leder, har sammen med
sportskomiteen, hatt det
overordnede ansvar for våre
arrangementer.
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Økonomien.
Medlemstallet ligger stabilt
på ca. 550 medlemmer, og
foreningens økonomi er tilfredstillende.
Det utøves en stor frivillig
innsats i foreningen, men
man ser imidlertid at tren-
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den går mer og mer mot å
måtte kjøpe seg tjenester
også for oss.
Helly-Hansen er fortsatt vår
hovedsponsor etter dyktig
arbeid fra vår finansgruppe
og byens firmaer har også
denne gangen støttet opp
med reklame på foreningens
optimistjoller.
Sesongens arrangementer
har gått etter budsjett og da
med overskudd.
Utleievirksomheten går
noenlunde som budsjettert,
og kiosksalget svinger med
foreningens arrangementer.
Det permanente vinteropplaget gjør at vi har en stabil
inntekt også derfra.

Aktiviteter.
Sesongen 2005 har vært
meget aktiv, og startet for

jollene sin del med ”grøtseilas”og for Tur og Hav den
nå så populære ”lille Seilas”
Vi har fortsatt et av landets
aller største jollemiljøer, og
det er et økende antall aktive båter i ”tur og hav”
gruppen. Moss Seilforenings
seilere hevder seg bra i
regattaer fra kretsnivå til
EM, dette takket være stor
innsats fra jollegruppa og på
samme måte i kjølbåtklassen
og brettgruppa.
Vi gratulerer alle de gode
seilerne i foreningen med
innsatsen, og henviser til
resultatbørsen et annet sted i
bladet.
Den nå så tradisjonsrike
”Påskesamlingen”, samlet
også i år et stort antall
europajoller fra hele landet
og er blitt en fin åpning av
sesongen for både seilere og
staben i MS.
Årets regattastart med
skudd fra ”Gunda” og
diplomer til årets ”jungmenn”, var i år 1.mai og
markerte pånytt at sesongen var i gang.

Moss Seilforening har denne
sesongen stått som arrangør
av junior Nordisk
Mesterskap for Optimist,
Europa, 29´er og Zoom 8,
NM Express, NC Brett,
Seatronic Cup, ved siden av
Østfoldcuper og interne
regattaer som Navigare,
Jeløya Rundt og Hard Days
Night.
Junior Nordisk Mesterskap
var et stort, morsomt og
lærerikt løft for foreningen
hvor mange av klubbens
medlemmer var sterkt engasjert.
Sportskomiteen hadde nedlagt et stort arbeid på forhånd, og tilbakemeldingene
har vært mange og gode
igjen.
Moss Seilforening har fått
ord på seg for å være en av
landets beste arrangører og
har nok en gang bekreftet
sin stilling.
Opplæring, rekruttering og
regattaseiling.
Moss Seilforening har dette
året fått utdannet to nye trenere.
Årets Jungmannskurs hadde
en oppslutning på ca. 20
deltagere.
Det har vært 1.ukes seilskole i sommer, som samlet
mange barn i Søly!

Opprustning av Søly.
Havna har denne sesongen
fulgt opp ”Tiltaksplanen”
som ble lagt fram på årsmøtet.
Det er innhentet en konsulentrapport om havnas tilstand, og det er benyttet
dykkerfirma til å inspisere
tilstanden under vann både
på brygger og moringer.
Nye moringer og sikring av
bryggene er utført.
De nye ordensreglene i
havna er tatt i bruk, og
dette har resultert i ca. 15
nye båter i havna.
Det arbeides med kvalitetssikring og prosedyrer for
havna.
Hallvard har sagt opp sin
stilling som havnesjef etter
mange år med stor innsats i
havna..
Årets store nyhet, Signalmasten er nå på plass!
”Signalmastens venner” har
ved hjelp av gode sponsorer
og stor dugnadsinnsats reist
denne flotte masten som
syntes lang vei.
Huset fungerer bra ved de
fleste anledninger, men
bærer nå preg av mange års
bruk og stor aktivitet, og det

trengs derfor en større oppussing.
Generelt.
Moss Seilforening er i år 45
år, og det vil bli markert
utover høsten.
Moss Seilforening har i år
stått som vertskap for årets
Seilting. Dette foregikk
vesentlig i Møllebyen, men
vi var også så heldige å få
tilbringe en kveld i
Konventionsgården, hvor vi
hadde foredrag om de historiske begivenheter som foregikk der i 1905.
Thorstein Tønnesson og
Bente Nilsson ble begge
valgt inn NSF styre for den
neste toårsperiode. Per
Bordal ble valgt inn i
Domsutvalget som 1.varamedlem..
Glem ikke våre hjemmesider!
www.moss-seilforening.org
som er oppgradert og fungerer meget bra. Ta en titt, den
er vel verdt et besøk!
Hovedstyret vil til slutt
takke medlemmer, tillitsvalgte, trenere og dommere for
det store arbeidet de har
nedlagt, og det engasjementet de har vist for vår forening.
En stor takk går også til
våre velvillige sponsorer
gjennom året.
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Nivået på våre regattaseilere
er meget høyt også i denne
sesongen. Mange av Moss
Seilforenings jolleseilere ble
tatt ut til å seile internasjo-

nale regattaer i år. Det var
seilere representert både til
Nordisk og EM.
Det lover godt for rekrutteringen videre til større båtklasser.
Våre kjøl, tur, og brettseilere
hevder seg også bra i sine
regattaer.

For hovedstyret
Lisbeth Johansen
Sekretær.
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Årsberetning fra Jollegruppa
Moss seilforening er en idrettsforening. Vi har som mål å øke
utbredelsen og gleden av seiling for både barn og voksne,
samtidig vil vi som idrettsforening også arbeide for gode
sportslige resultater. Jollestyret
administrerer alle aktiviteter
for barn og unge som seiler og
er medlemmer av Moss SF.

Eriksen og Andreas Klette har
vekslet mellom å trene E-joller
og optimister. Wenche Rodal
har hatt ansvaret for VG, og
Aurora T Stenmark og Heidi
Tønnesson har sammen trent
jungmennene på vannet. Fra og
med august overtok Ann
Kristin Sogn treneransvaret for
NC optimist, etter at Hanne
Marie har sluttet.

Aktiviteter
Jollegruppa er en svært aktiv
del av Moss Seilforening. Vi
har store ambisjoner og mål
for å ivareta både bredde og
toppseiling innen gruppa. Vi
ønsker å skape et sosialt og
godt miljø for seilerne, slik at
de kan føle en tilhørighet til
seilmiljøet, og gjennom dette få
nye venner. Det er også viktig
at foreldre , som jo er veldig

Fakta
Jollestyret har i år bestått av
Sølve Tegner Stenmark
leder
Elisabeth Norum Snerlebakken
sekretær
Tor Olaf Moseby
materialforvalter
Gunn Rodal
KK Europa
Unni Fylling Eriksen
KK Europa
Nils Hole
KK NC
Cathrine B Lauritzen KK VG
Tore Martin Skarpholt KK JM
(Per Erik Johannessen
KK 29’er)
Vi har pr medio sept 05 følgende grupper seilere og antall
Klasse
Europa
NC optimist
VG optimist
JM optimist
Zoom 8

Antall seilere
8 + 6 gjesteseilere
9*
10
15
5*

* Noen av optimistseilerne har gått til
anskaffelse av zoom 8, og seiler høstsesongen i begge båtklasser
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Trenere
Frode Jørstad har også dette
året vært hovedtrener og
Europajolle-trener. Hanne
Marie Jørstad, Sjur
Johannessen, Hans Bendik F
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Oversikt over aktiviteter som vi har hatt eller som våre seilere
har deltatt på:
Måned
Okt 04
Nov - des 04

Jan – mars 05

April 05

Mai 05

Juni 05

Juli 05

Aug 05

Sept 05

Okt 05

Aktivitet
Lag NM E-jolle, Horten
Rekruttsamlinger
Innetrening
Grøtseilas
Juletreseilas i Bergen
X-Kapital regatta Bermuda
Innetrening
Teorikvelder - kurs med idretsspsykolog
Skiseiling Telemark NC optimist
Norefjelltur E-joller
Treningssamling, Hyeres Frankrike
Påskesamling Europajoller Moss
Påskesamling Optimister Tønsberg
Sofia Cup Spania
Oppstart jungmannskurs
Seiltrening på vannet
Treninger tirsdager og torsdager
NC Optimister Drøbak
Kretssamling for NC Moss
Åpningsregatta Moss
NC Optimist og Europa Arendal
NC 3 Optimist og Europa Ålesund
Treninger tirsdag og torsdag samt torsdagsregatta
Treninger tirsdag og torsdag samt torsdagsregatta
Vårregatta med grilling
NM Bergen
Seilskole
EM optimister Polen
Sr NoM Europa-joller Horten
Jr NoM i Moss
Jr EM Europa-joller Tønsberg
Trening tirsdag og torsdag etter skolestart
Mamma-gubbe-seilas
KM Hvaler
NC 4 Horten
Høstregatta
Avslutningsregatta
Unionsregatta Optimister Karlstad
Lag NM Optimist Brevik
Lag NM Europa-jolle
Rankingseilas E-jolle
Treningssamling Europa Bolærne

viktige medspillere i alle seilaktiviteter skal finne seg til
rette. Dette har vi prøvd å få
til gjennom alt fra vaffelsalg på
treningsdager til sosialt fellesskap på NC’er og pinseleiren.

hvert så populære påskesamlingen, og den gir oss et verdifullt økonomisk tilskudd til jollegruppa. Så sett av de fire første påskedagene april 06 alle
jolleforeldre!

Sommerskole
Også i år ble det arrangert
sommerskole i slutten av juni.
Dette er for barn både med litt
og ingen seilerfaring. Andreas
Klette og Hans Bendik Eriksen
tok seg av alt ansvaret for at
dette ble en vellykket seiluke.
Over 50 barn og ungdom var
med. Også i år var denne seil-

Resultatene for Mosseseilere denne sesongen
Erik Snerlebakken

EM
Jr NoM
NM
NC 2005

Optimist
Zoom 8
Optimist

Polen
Moss
Bergen

33
8
12
10

Jens Kristian Hole

Jr NOM
NM
NC 2005

Optimist
”

Moss
Bergen

38
18
21

Mikael Martinsen

Jr NoM
NM
NC 2005

Optimist
”

Moss
Bergen

53
19
31

Per Frisenfeldt Horn

Jr NoM
NM
NC 2005

Zoom 8
Optimist

Moss
Bergen

28
40
93

Henrik Moseby

NM

Optimist

Bergen

47

Monica Rodal

Jr NoM
Sr NoM
Jr EM
NM
Princess Sofia

Europa
Europa
Europa
Europa
Cup

Moss
Horten
Tønsberg
Bergen
Mallorca

17
7
29
2
3

Tina Løken Nilsson

Jr NoM
Sr NoM
Jr EM
NM
Princess Sofia

Europa
Europa
Europa
Europa
Cup

Moss
Horten
Tønsberg
Bergen
Mallorca

15
13
17
5
8

Lars Egil F Eriksen

Jr NoM
Jr EM
NM
Princess Sofia

Europa
Europa
Europa
Cup

Moss
Tønsberg
Bergen
Mallorca

57
44
12
38

Mathias Mollatt

Jr NoM
Sr NoM
Jr EM
NM

Europa
Europa
Europa
Europa

Moss
Horten
Tønsberg
Bergen

12
13
31
9

Nicolay Herud

NM

Europa

Bergen

47

Henrik Sanderød

NM

Europa

Bergen

50
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Kommentarer
For å styrke samholdet og
vennskapet i seilgruppa samt
og trene styrke og utholdenhet
har seilerne i vinterhalvåret
hatt en treningskveld på Jeløy
Folkehøyskole under ledelse av
Hans Bendik og Lars Egil
Eriksen. De eldre seilerne har
trent på Lasses Gym og på
Spenst.
I løpet av vinteren har vi også
arrangert flere teorikvelder.
Nytt i år var et opplegg med
psykolog Jon Løkke. Dette var
vellykket både for seilerne og
trenerne våre.
Et nytt jungmannskurs ble
startet opp i begynnelsen av
mars, med 20 ivrige barn og
foreldre på første møte-kveld.
Barn i alderen fra 8 år og oppover fikk i løpet av mars og
april lære grunnleggende seilteori av Thorstein Tønnesson, en
erfaren og meget flink jungmannslærer. Høydepunktet var
utdelingen av diplom under
åpningsregattaen. Dette markerte slutten på teorikurset og
begynnelsen på seilsesongen. Vi
har i år kjøpt inn 8 nye optimistjoller til bruk som opplæringsbåter for jungmenn. Dette
var et stort økonomisk løft,
men sårt tiltrengt, da en del av
de gamle båtene var i veldig
dårlig stand. Mange av de
gamle opplæringsbåtene våre
ble sist vinter pusset opp og
gjort i god stand takket være
iherdig innsats fra Rolf Lauritzen, Glenn Dyhr Petersen og
Jan Aage Andersen.

Påskeleir
Også i år arrangerte jollegruppa Påskeleir for Europa-joller i
første del av påsken. 50 seilere
fikk oppleve 4 dager med dyktige trenere, varierte og gode
treningsforhold og et positivt
og hyggelig seilmiljø.
Matserveringen på påskeleiren
må sies å være unik i seilsammenheng. Når kalde og muligens våte seilere kommer inn
til lunsj blir det disket opp med
deilig varm mat, koldtbord,
salater og frukt. Her trengs det
mange positive foreldre som
kan ta i et tak for å planlegge
og gjennomføre denne etter
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skolen et samarbeide med
Fritidsklubben/ SFO organisert
av Moss Kommune.
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Regatta-arrangør
Moss SF’ store oppgave denne
sesongen var jrNoM for optimist, Europa, Zoom 8 og 29er
i første uke av august. Se egen
artikkel.
Mesterskapet krevde store ressurser både på vannet og på
landsiden i det vi hadde rundt
400 seilere på Søly. Vi hadde
tre baner, et stort sekretariat,
en meget veldrevet catering og
delvis ansvar for innkvartering.
Det ble en fantastisk uke med
et flott gjennomført arrangement.
I tillegg har jollegruppa hatt
ansvaret for de to Østfoldcupene som markerte starten
og slutten på seilsesongen.
Mange unge seilere i årets siste
NC: Det var riktig gledelig å se
at flere av de yngste seilerne
våre deltok i sitt første NC i
Horten i september. 4 av fjorårets jungmenn hadde to fine
seildager med masse nye erfaringer.
Europajolleseilerne Tina Løken
Nilsson og Monica Rodal har
denne sesongen vært med på
”Toppseil-laget”, mens Lars
Egil Fylling Eriksen har vært
på elitelaget.
Gjesteseilere. Vi har i år hatt 6
gjesteseilere i Europajolle som
har trent i Moss. Dette ser vi
på som et verdifullt tilskudd
fordi E-jolle-gjengen som trener sammen dermed blir større.
Lag NM optimist: Finner sted i
Brevik den siste helgen i september. Moss SF stiller selvsagt
med et lag som vi har store
forventninger til.
Lag NM Europa-jolle: arrangeres i begynnelse av oktober. Vi
håper også på en god plassering her
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Vedlegg 2
Resultater Europajolle 2005

Monica Rodal

Jr NoM
Europa
Sr NoM
Europa
Jr EM
Europa
NM
Europa
Princess Sofia Cup

Moss
Horten
Tønsberg
Bergen
Mallorca

17
7
29
2
3

Tina Løken Nilsson

Jr NoM
Europa
Sr NoM
Europa
Jr EM
Europa
NM
Europa
Princess Sofia Cup

Moss
Horten
Tønsberg
Bergen
Mallorca

15
13
17
5
8

Lars Egil F Eriksen

Jr NoM
Europa
Jr EM
Europa
NM
Europa
Princess Sofia Cup

Moss
Tønsberg
Bergen
Mallorca

57
44
12
38

Mathias Mollatt

Jr NoM
Sr NoM
Jr EM
NM

Europa
Europa
Europa
Europa

Moss
Horten
Tønsberg
Bergen

12
13
31
9

Nicolay Herud

NM

Europa

Bergen

47

Henrik Sanderød

NM

Europa

Bergen

50

Ny(e) båtklasse(r)
I løpet av sommeren var det
flere mosseseilere som fikk
smaken på å seile Zoom 8. To
av optimistseilerne seilte
Jr NoM i denne båten.
Resultatene ble så gode at de
etterpå kjøpte seg Zoom 8. I
løpet av høsten har enda flere
kommet med. Moss SF’s jollegruppe vil derfor heretter også
omfatte klassen Zoom 8. Vi får
derfor flere bein og stå på, og
et bredere seiltilbud. Denne
klassen er på fremmarsj i
Norge og vil være et godt
alternativ for de eldre optimistseilerne og seilere som ønsker
et alternativ til Europa-jollen.
Enda en ny jolletype har vi
fått, i og med at to jenter i
sommer gikk sammen om å
anskaffe seg en snipe.

Følgebåter/sikkerhetsbåter
Vi har valgt å dele seilerne opp
i flere små grupper når det er

treninger, slik at alle skal få
trening og utfordringer som
passer deres nivå. Dette krever
mye ressurser i form av trenere, foreldre i følgebåter, og
ikke minst sjøsterke følgebåter.
Vi kjøpte en ny Valiant i fjor
som vi har hatt mye glede av.
Vi har utarbeidet nye og bedre
regler for bruk av følgebåter,
og vi har fått et nytt låssystem
til bensinbu og jollebygg. Dette
for å forhindre at uvedkommende bruker jollegruppas
bensin eller jollegruppas båter.

Jollestyret
Jollestyret har hatt ett styremøte pr måned med unntak av
sommerferien, og har fortløpende arbeidet med terminplanlegging, følgebåtsituasjonen, sikkerhet, trenersituasjon,
økonomi, rekruttering etc. Det
har vært et aktivt styre.
Brettgruppa har vært invitert,
men har ikke prioritert delta-

Vedlegg 1
Resultater Optimist NC
2005.
Norges Cup 2005
NOR 3232
NOR 3126
NOR 3325
NOR 2866
NOR 3174
NOR 2886
NOR 3232

NOR 2886
NOR 3086
NOR 3098
SWE 3941
NOR 3259
NOR 3425

Erik Norum Snerlebakken
Jens Kristian Hole
Mikael Martinsen
Per Kristian Frisenfeldt Horn
Henrik Moseby
Andreas Hole
Eline Norum Snerlebakken
NC Yngste klasse
Andreas Hole
Eline Norum Snerlebakken
Jørn Norum Listerud
Marius Dyhr Petersen
Madeleine Bremsrud
Lauritzen
Sara Børresen

NC1
8
44
29
116
131

NC2
8
32
48
79
114

NC3
12
18
29
76
DNC

NC4
DNC
25
39
DNC
DNC
68
74

NC1
2
DNC
DNC
DNC

NC2
17
19
DNC
DNC

NC3
DNC
DNC
DNC
DNC

NC4
DNC
DNC
5
12

DNC
DNC

DNC
DNC

DNC
DNC

39
42

Sammenlagt
10
21
31
93
128

Norgesmesterskap Bergen
NOR 3232
NOR 3126
NOR 3325
NOR 2866
NOR 3174

Erik Norum Snerlebakken
Jens Kristian Hole
Mikael Martinsen
Per Kristian Frisenfeldt Horn
Henrik Moseby

NM
12
18
19
40
47

NOR 3232

EM i Polen
Erik Norum Snerlebakken

EM
28

NOR 3126
NOR 3325

JNoM Moss
Jens Kristian Hole
Mikael Martinsen

JNoM
38
8. beste nordmann.
53
16. beste nordmann
KM

NOR 3232
NOR 3126
NOR 2866
NOR 3174

Kretsmesterskap 2005
Optimist Eldste klasse
Erik Norum Snerlebakken
Jens Kristian Hole
Per Kristian Frisenfeldt Horn
Henrik Moseby

NOR 2886
NOR 3086
NOR 3098
NOR 3259
SWE 3941
NOR 2650

Optimist Yngste klasse
Andreas Hole
Eline Norum Snerlebakken
Jørn Norum Listerud
Madeleine Bremsrud
Lauritzen
Marius Dyhr Petersen
Andreas Dyhr Petersen

1
2
4
6

2
3
4

Resultater kommer imidlertid
ikke av seg selv, og det er viktig at vi hele tiden jobber for å
beholde seilerne og trenere
våre. Vi må gi de som ønsker å
seile i Moss et godt og trygt
seilmiljø der de finner venner
og glede ved å seile, enten
målet er OL eller NM eller
bare det å ha det gøy med å
seile under fontenen. Mange
gjør en kjempeinnsats for seilmiljøet på Søly. Jollestyret
ønsker å takke hver og en som
bidrar. Stor takk til alle trenere
våre, regatta-arrangører, foreldre -vaffelstekere og båtreparatører, og ikke minst til alle de
flotte seilere vi har i jollegruppa. Uten dere hadde vi ikke
vært der vi er i dag – Norges
beste seilforening.

8
9
13

sats, og vi hadde et meget konstruktivt samarbeide under Jr
NoM. Med mange fine bilder,
god orienteringsevne og store
muligheter for aktiv bruk av
websidene har vi fått et bra
redskap for informasjon og
kommunikasjon. Men også her
har vi et forbedringspotensiale.
I alle år har en foreldregruppe
(som stort sett består av ivrige
mødre!!) kalt strandnellikene,
bidratt med verdifull økonomisk støtte til jolleseilerne.

Signal

gelse på styremøtene.
Det har vært et aktivt år for
jollegruppa med Jr NoM som
det store målet. Vi har nok en
gang markert oss som en stor
og dyktig seilforening på jollesiden med mange gode seilere
og arrangører.
En stor forbedring som vi har
satt stor pris på, er oppgraderingen og ny-organiseringen av
web.sidene til Moss
Seilforening. Her har Steffen
Myklebust gjort en stor inn-

Beste nordmann, 5. beste skandinav.

Gjennom inntektene av det
årlige julelotteriet i desember,
rabattkort osv har vi fått støtte
til aktiviteter, f eks pizza-kveld
og skiseiling, og økonomisk
hjelp til båt-og motorkjøp. Stor
takk til alle strandnelliker, ikke
minst til ”strandnelliksjefen”
Unni F Eriksen, – og en stor
oppfordring til alle foreldre om
å støtte jollearbeidet på denne
måten.

Sølve Tegnér Stenmark
Jolleleder
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Årsberetning fra
Tur- og Havgruppen

Signal

Det er alltid hyggelig å skrive
årsberetning når vi har seilt i
medvind etter det programmet
vi satte oss føre for 2005.
Som tradisjonen er startet vi
sesongen ”Lille Nyttårsaften”
med ”Den Lille Seilas”. Sol og
bris fra nord – skippermøte
med varm Gløgg – 9 båter til
start – trivelig seilas, men kalt.
Etter seilasen hyggelig sosial
samling på Klubbhuset med
deilig mat og drikke. Kan en
vinterregatta bli bedre?
Temakveldene i år har vært
meget interessante, spennende
og lærerike:
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Onsdag 2. februar:
Terje Skaare berettet fra sin
langtur til Svalbard på 80 grader nord. Det ble et interessant
og spennende foredrag. Flott
videofilm med is, breer, midnattsol og en isbjørn i det fjerne. Terje trollbandt oss alle i
salen (ref. også til hans artikkel
i vår utmerkede klubbavis
Signal 2-05).
Tur & Hav-gruppens temakvelder har hatt mange store
seilernavn som foredragsholdere gjennom tidene og onsdag
9. feb. var ingen unntak i så
henseende. Da kom Per
Moberg – et meget kjent navn
for de fleste seilere. Denne
kvelden snakket han om samarbeid om bord i en regatta

båt. Fordelingen av oppgaver
og ikke minst rormannens
rolle. Alltid noe å lære etter et
meget interessant foredrag.
På temakvelden 2. mars kom
Beate Kristiansen fra ”Team
Boreas”, yngling seiler fra OL i
Aten 2004. Hun fortalte om
satsingen, forberedelsene og
seilingen i OL. Det er alltid
morosamt og spennende å høre
fra seilere som når toppen,
men hvor var våre egne jolleseilere denne kvelden?

Onsdag 16. mars
kom Harald Molvig – selve
dypvanns seileren i Moss
Seilforening – den gamle mann
fra havet – furet og værbitt trer
han langsomt inn i salen og
holder et fantastisk foredrag
om sin langtur sommeren
2004. En seilas rundt England
og gjennom de Hollandske
kanaler . Under foredraget ble
det servert ost, kjeks og bearbeidede druer, og Klubbhuset
var selvfølgelig fylt til siste
plass av både nye og gamle seilere.

Onsdag 20. april
kom Ringstad fra Volvo Penta
i Fredrikstad og ga gode råd
for de som har en Volvo innbords motor i sin båt. Dette
var både nyttig og lærerikt for

dem det gjaldt. Konklusjon for
Volvo-eiere var at service og
vedlikehold var viktig på disse
motorer, for da ville de starte
og gå når du trenger dem.
Onsdag 20. april var siste møte
i gruppen før seilsesongen
startet. Som alltid er den siste
temakvelden på våren viet
regattakomiteen. Her ble opplegget for årets Navigare Cup
lagt fram og diskutert. Leder
for gruppen takket for frammøte og temakveldene samt
ønsket alle en god seilsommer.
Ellers bør nevnes at både
Pinseturen og arrangementet i
forbindelse med Jeløya rundt
var meget vellykket.
Når det gjelder vår tradisjonelle regatta ”Seatronic Cup” må
vi nå ta ”rev i seilene” m.h.t.
forarbeide for å få større interesse til deltagelse blant seilerne
i Oslofjord området. Vi er nå
nede i ca. 30 deltagende båter,
hvorav halvparten er fra vår
forening. Vi bør og må vise
større ansvar overfor vår sponsor Seatronic i framtiden.

Johan Thue
Leder for Tur- og
Havseilergruppen

Årsberetning finansgruppen

Blant de oppnådde resultater
vil vi spesielt nevne:
- Helly Hansen – klubbens
hovedsponsor – igjen for en
2-års periode
- Bolig1 var stevnesponsor til
Junior Nordisk Mesterskap
i jolleseiling

Blant klubbens mange ildsjeler
bør Finn Frisenfeldt Horn og
frue fremheves for at de tok på
seg ansvaret for all logistikken
i forbindelse med Jr.NoM,
derunder inngåelse av gunstige
avtaler om levering av telt, toaletter og inventar, og også mat-

Sølve Marie og Hans Egil «prøvesitter»
den fine jubileumsgaven fra Lars og
barnebarnet.

varer til kiosksalg, grilling og
fellesmiddager.
Til sammen vil verdien av
ovenstående beløpe seg til
anslagsvis kr 250.000.
Gruppens understreker for
øvrig betydningen av at alle
styremedlemmer og pårørende
i klubben oppmuntres til å lete
i sitt nærmiljø etter mulige
sponsorer, da personlige forbindelser er av uvurderlig
betydning i denne sammenheng.

Dan Siggerud
Leder for Finansgruppen

Signal

Finansgruppen utarbeidet et
”sponsorbrev” for distribusjon
til næringslivet i regionen, og
det ble lagt ned mye arbeid av
klubbens tillitsmenn og entusiastiske foreldre for å få bidragsytere.

- Kaefer var stevnesponsor til
NM i Express
- Helly Hansen
Spesialprodukter – som har
vært en vesentlig bidragsyter til klubbens nye signalmast i havnen
- Bella Marine – som har gitt
klubben en ny følgebåt
- Oddvar Günther - blomster
engros, som har bidratt med
blomster til alle arrangementer
- Yamaha Motorsenter – som
bidrar med rimelig service
av våre påhengsmotorer

De store nasjonale og internasjonale mesterskap som klubben skulle være arrangør for i
2005 gjorde det ekstra påkrevd
med en god innsats for å få
bidragsytere både til finansiering og med varer og tjenester
til aktivitetene.
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Årsberetning fra
Havnestyret

Signal

Også i inneværende år har det
vært et høyt aktivitetsnivå i i
Søly båthavn. Det var først og
fremst den tidlige høststormen
i fjord som satte bryggesystemene våre på en hard prøve.
Så hard at flytebrygge E
brakk på midten etter at et
moringsfeste røk. Forsøkene
med stolper viste seg ikke å
være vellykket. På denne bakgrunn besluttet havnestyret
basert på erfaring og en konsulentuttalelse å fornye moringssystemet på de tre nordligste
flytebryggene. I disse dager forsterkes også forankringen på
den sydligste flytebrygga (B).
Havnestyret er tilfreds med det
arbeidet som er gjort og det
synes som det hele holder god
stand i de kulingbygene vi til
nå har hatt.
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Det elektriske anlegget er
løpende ettersett og oppgradert
og er nå tilnærmet uten lyter.
Det viktigste er at det er etablert et system for melding og
utbedring av feil/mangler ift
Jeløy Elektro. Dette har
fungert bra. Den nye plassen
ytterst på nordre molo ( forøvrig kalt Hallvardsplass) er delvis ferdig. Her gjenstår å legge
dekke samt forankre det hele i
selve moloen.

Den store utfordringen for Søly
er å ta opp i seg den gradvise
utviklingen av havnas ”båtpark”
som naturligvis speiler den
alminnelige utviklingen av
både seil og motorbåter. I
denne perioden har havnestyret
”stablet om” på en måte som
har gjort at vi har kunnet tilby
ca 20 nye båtplasser i form av
faste plasser eller fremleie.
Havnestyret er av den oppfatning at dette har vært vellykket
og vil videreutvikle et system
for dynamisk plasstildeling
som i størst mulig grad er tilpasset den til enhver tid aktuelle båtparken i havna.
Havnestyret har arbeidet med
å tydeliggjøre regler og rutiner
for havnas drift. Dette er regler
som ikke er konkretisert i leiekontrakter eller instrukser men
som naturligvis baserer seg på
disse. Havnestyret har nå
dokumentert en rekke av de
mest sentrale rutinene og la
disse fram på havnas Allmøte
26.september for gjennomgang
og diskusjon. Det fremkom
ikke vesentlige innvendinger
mot rutinenes utforming.
Havnas mangeårige havnesjef
meddelte havnestyret etter forrige årsmøte at han nå ønsker

å trekke seg tilbake fra alle formelle oppgaver. Dette har gitt
havnestyret en utfordring i å
finne fram til ny havnesjef og
ikke minst beskrive hans oppgaver og rolle. Det har vært en
prosess mellom seilforeningens
hovedstyre og havnestyret for å
løse dette. Et opplegg for ny
havnesjef vil bli presentert for
det kommende årsmøtet.
Havna etablerte for noen år
siden et opplegg med fri tilgang til arbeidsverkstedet i servicebygget. Det viser seg imidlertid at mye og til dels kostbart utstyr og verktøy blir
borte fra verkstedet.
Havnesjefen vil derfor etablere
et opplegg for en mer kontrollert bruk av dette rommet.
Havnestyret takker avslutningsvis for den løpende
bistand og ikke minst miljømessige bidrag som seniorgruppen ”bollegjengen” gir. Vi
oppfordrer derfor alle som har
lyst til å slå et lite slag for
havna og samtidig nyte ferske
boller og en salt fortelling, til å
møte opp i Søly ca kl 1200 på
hverdager.

Årsberetning fra
Klubbhuskomiteen
Komiteen har bestått av:
Tove Kure,
Bente Kaspersen,
Bente Paulsrud,
Eirik Borgesen
og Torberg Rekstad

Mens stormer og orkaner har
herjet ute i verden, har det
”stormet” ganske bra i klubbhuset også. - Spesielt under
Junior Nordisk var det hundrevis av mennesker innom, daglig. I forkant av sommerens
store seilbegivenheter ble det
handlet inn mye varer, og vi er
bl.a. i ferd med å ”brenne
inne” med en stor beholdning
av is. Derfor utvides tidligere
tilbud: All is selges herved til
halv pris. Så hjelp oss å redusere isfjellet; kjøp en eske eller
to!
Når det gjelder utleie, ser det
ut til at vi har hatt nok et normalår, og at vi kommer til å
havne sånn cirka på budsjett.

Som vi nok alle har sett de
siste årene; dugnadsånden er i
ferd med å forsvinne, og ikke
bare i vår forening, for dette er
et tydelig tegn i tiden. Det
betyr at vi må være forberedt
på å betale for flere og flere
oppgaver.
Tre av Huskomiteens meget
innsatsvillige medlemmer har

sagt at de vil trekke seg tilbake
etter denne sesongen. Tusen
takk til Bente Kaspersen, Eirik
Borgesen og Torberg Rekstad
for all den tid og alt det engasjement dere har lagt ned i
Huset gjennom mange, mange
år. Dere vil definitivt bli savnet!
Huskomiteen takker for seg for
denne gang.

Med hilsen Tove Kure

Foreningens 45 år
markeres tidlig på nyåret
Det er mange medlemmer i foreningen som ønsker at også
et lite jubileum, som det å passere 45 å,r bør markeres.
Etter et initiativ fra Rådet, nedsatte hovedstyre en komité til
å se på mulighetene for en slik markering. Her ble styremedlemmene Tove Kure og Lisbeth Johansen samt Rådsmedlemmene Anton Zeiner og Runar Thøgersen oppnevnt.
Konklusjonen ble at en slik markering burde kunne arrangeres når alle foreningens vanlige gjøremål som regattaer,
båtopptak, gruppeårsmøter og årsmøte var unnagjort. Samtidig bør / må jo også våre medlemmer som æresmedlemmer
og leder / styremedlemmer ha anledning til å delta.
Komiteen har derfor kommet til at markeringen av våre 45
år i moderne tid først skal finne sted tidlig (januar / februar)
neste år. Dette vil vi komme nærmere tilbake til på vårt årsmøte 26. oktober.

Signal

Tiden går, og Huset består…
Vel, det står fortsatt, men det
er på høy tid å tenke oppussing. Hele huset, både inne og
utvendig, bærer tydelig preg av
mange års flittig bruk. Så listen
over nødvendige utskiftninger
og oppgraderinger er ganske
lang, og dette må nå tas i tur

og orden.
En stor og helt sikkert kostbar
affære, men det er nok ingen
vei utenom.
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Junior Nordisk Mesterskap,
en seier for Moss Seilforening
NSFs president erklærer
Jr.NoM for åpnet.

smittet over til
store deler av foreningens regattainteresserte medlemmer og ga grobunn for et felles
løft.

Som dere helt sikkert fikk med
dere, arrangerte vi to store
mesterskap i sommer, nemlig
JNoM for joller og NM for
ekspress.

Signal

Forberedelsene startet et år i
forvei og fra å være en liten
arbeidsgruppe i starten ble
etterhvert store deler av foreningen innvolvert når mesterskapet nærmet seg. Hvordan
kunne vi motivere til at veldig
mange skulle ofre ferie, fritid
og kvelder med familien for å
ta i mot 380 seilere med 360
båter fra de nordiske landene,
og det i beste ferietid og uten
betaling ?
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Jeg tror at den innsatsen som
ble vist fra den første kjernen
med initiativtagere, nøye planlegging fra første stund, grunnleggende positiv holdning til at
”dette vil vi, kan vi og skal vi”
gjennomføre slik Moss
Seilforening er blitt kjent for,

Per Bordal, Hans
Egil Eriksen og
undertegnede tok
jobben som hovedansvarlige og
regattasjefer. Erik Johannessen
og Thorstein Tønnesson sluttet
seg til og tok hånd om det
sportslige. Sølve Stenmark var
sekretariatansvarlig, Dag
Løken dommeransvarlig, Dan
Siggerud sponsoransvarlig,
Stein Dahl måleransvarlig,
Steffen Myklebust webansvarlig, Peter Mollatt sikkerhetsjef

og ikke minst familien Horn
som tok jobben med å organisere salg av mat og drikke til
så mange mennesker. Disse
hovedpersonene hadde ansvar
for sine komiteer og sørge for
at organisajonen skulle fungere
når mesterskapet nærmet seg.
I tillegg var Eirik Borgersen
ansvarlig for landlogistikken,
gjestebåter i havna og parkering. En stor takk til ”de gamle
gutta” som med vennlig myndighet sørget for at et potensielt kaos på Søly ble ugått med
stor margin.
Det ble opprettet kontakt med
Moss Kommune, politi, legevakt, Bastø Fosen, Kystverket,
campingplasser, hoteller, Sølys
naboer og så videre med kun

Arrnagementskomitéen samlet og klar
for Jr.NoM

Mosseseilerne som deltok i Jr.NoM.

positive tilbakemeldinger fra
alle instanser og jeg har lyst til
å understreke betydningen for
et godt samarbeide med fergene, noe som ble bekreftet da
vi fikk ubedt ros fra fra flere
av kapteinene under mesterskapet. Sikkerhetsopplegget var
gedigent, med hjelp fra norsk
Luftambulanse og vår egen
stevnelege Karin Herud. Vi kan
se tilbake på et mesteskap der
360 seilere, hundrevis av gummibåter med trenere, ledere og
foreldre passerte fergeleden
minst to ganger per dag i en
uke uten en eneste insident
som kunne sette seilerne i fare.
Meget bra !

Det er med stolthet at jeg kan
fastslå at mesterskapet ble en
orginsatorisk og idrettslig suksess, det meste gikk på skinner
og da våre lokale seilere dro til
med meget gode resultater, er
vi kjempefornøyde.
En stor takk til alle foreningens medlemmer som bidro til
at vi kunne gjennomføre et
mesterskap som vil bli husket
som ”en høidare” i seilnorden.
Mange gjorde en kjempejobb
både før, under og etter mesterskapet og jeg tror mange
mossinger fikk øynene opp da

inntoget med seilere i uniformer i kirkeparken satt farge på
byen. Da ble det liksom verd
jobben.
Jeg har tillatt meg å trekke
fram noen navn med stor fare
for å glemme noen, men jeg
synes det er viktig i slike
sammenhenger å rose dem som
roses skal og da tar jeg sjansen.
Som sum ble tiden 1-6.august
et utrolig løft for Moss
Seilforening, vi nådde de mål
vi hadde satt oss og idretten
seiling kom på kartet både i
media og på folkemunne.
NM ekspress ble liksom desserten og takket være en regattasjef med solid erfaring i tidvis meget vanskelige vindforhold og et utmerket mannskap
både på land og vann, ble en
verdig vinnerbåt feiret på Søly
21.august.
Bra Moss Seilforening – dette
kan vi !
Jan Fredrik, nestleder

Signal

Skulle vi sette fingeren på noe,
så ble vi nok litt overrasket
med hensyn til behovet for service vedrørende overnatting,
camping, strømbehov og krav
til sanitære fasiliteter. Da mesterskapet er for ungdom stort

sett under en alder på 16 år, er
det naturlig at de følges av foreldre og selvom vi hadde gjort
vårt beste for å gi de besøkende overnattingsmuligheter
på Reier og Ramberg skoler og
i Fiske Båthavn tok selve organiseringen og problemløsninger
underveis litt for mye tid. For
senere lignende mesterskap, så
vil jeg nok anbefale at en person dedikeres jobben spesielt.
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Week-end tur med
fullriggeren ”Sørlandet”
Sørlandet er en flott
skute

Da min gode venn Leif
Svarstad fikk en tur med
Sørlandet i presang fra sine
barnebarn på sin 70 årsdag,
var jeg litt misunnelig. Det
hadde vært noe. Men da vi
hadde noen barnebarn felles,
(Leif er svigerfar til min yngste
sønn) så var det jo bare å
foretelle at dette var en god
ide, og så gikk det som det
skulle.

Signal

Fredag 28. mai reiste to glade
besteforeldre til Kristiansand
for å gå om bord i Sørlandet
som skulle på årets første tokt
og til og med til Skagen. Vi var
som to spente guttunger. Vi
hadde jo seilt en del begge to,
men den største båten hittil var
”Christine” sammen med
Hallvard.
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Ikke dårlig det, men en fullrigger, det måtte bli en opplevelse.
Sørlandet lå og ventet ved
kaia, nypusset for sesongen.

Sørlandet ble i
bygget i 1927
som skoleskip
for ”Sørlandets
Seilende
Skoleskibs
Institution” i
Kristiansand.
Pengene til byggingen ble gitt
av skipsreder
A.O.T.
Skjelbred under forutsetning at
båten skulle være en ekte seilskute, nemlig uten hjelpemotor.
Hun var den første båten som
ble bygget ved Høyvold skipsverft i Kristiansand. De gjorde
en fantastisk fin jobb.
Sørlandet seilte som skoleskip
fem til krigen. I 1933 representerte hun Norge ved verdensutstillingen i Chicago. Når
Tyskerne inntok Norge i 1940
ble hun benyttet som fangeskip
i Kirkenes.
Etter at hun
ble senket
ved et russisk
flyangrep ble
hun reparert
og tauet hjem
til Kristiansand, hvor
hun tilbrakte
resten av krigen som oppholdssted for
tyske ubåtmannskaper.

Etter krigen ble hun bygget
opp igjen og kom i normal
drift fra 1947. Da hun i 1960
fikk montert en hjelpemotor,
var hun det siste fullriggede
skoleskipet som hadde seilt
uten motor.
Sørlandet tok del i alle Tall
Ship regattaene fra 1960 til 68,
men i 1973 var det slutt som
skoleskip og hun ble lagt opp.
Året etter ble hun kjøpt av Jan
Staubo som ikke hadde noe
spesiell bruk for skipet, men
ville forhindre at hun ble solgt
til utlandet.
I 1977 ble hun, med god hjelp
av Kristian Skjelbred-Knudsen,
sønnesønn til den opprinnelige
donatoren, gitt til Kristiansand
by.
Sammen med byens næringsliv,
private investorer og
Kommunen ble ”Stiftelsen
Fullriggeren Sørlandet ” dan-

Styrmannen hadde bra utstyr

net. Skipet skulle seile som
”Adventure Training Ship”
Slik var det at Sørlandet ble
verdens første store fullrigger
som kunne tilby seilinteresserte
mennesker av alle slag utfordringen som mannskap på
korte eller lengre turer.
Ja, her sto vi da og så på skipet
i all sin prakt.
Vi var heldigvis tidlig ute og
ble mottatt av messesersjanten
Erik Hansen, som med myndig
stemme ønsket oss velkommen
til Sørlandet. Med et lunt smil
ga han oss beskjed om at vi
passet best inn i 8-12 vakta.
Det er skipperens vakt, visket
Leif på vei ned til banjeren.
Banjeren var et stort nymalt
rom med massevis av køyer og
bord. God plass til å spise og
sove for 60 elever. Og en time
senere var det fullt, helt fullt.
Før avgang kl 18 00 var det
mønstring av mannskap på
dekk. Det var et spennende
mannskap. Alt fra 10. skoleklasses elever til oss pensjonister.
I løpet av 3 dager opplevde vi

utrolig mye. Vi
lærte mange ting og
vi ble kjent med
mange mennesker,
unge, voksne, eldre,
fra hele Skandinavia, med veldig
ulik bakgrunn. Det
vi hadde felles var
et erfarent mannskap. Vi fikk klare
ordre til å utføre
oppgaver sammen.
Etter en kort instruksjon var
de som ville på vei opp i riggen
for å sette seil.
Vi lærte å gå vakter:
• Utkikk forut på
skuta.
• Brannvakta går
fire runder igjennom skipet hver
time
• Bøyevakta slår
glass hver halve
time
• Ror vakta står
på lo side og styrer skuta
• ”Stand by” står i
le og assisterer
ror vakta
Vi heiste seil , en
masse seil som for
eksempel på fokkemasten; øverst forerøyl, dernest bramseil,
merseseil, stomp og
nederst fokk.
Mye kan fortelles, bilder viser noe, men det
beste er jo å prøve
selv. Gjør det alene
eller sammen med

Banjeren var fin å ha om man skulle
spise eller sove

familie eller venner. Det vil bli
en stor opplevelse.
Dere kan kontakte Stiftelsen
Fullriggeren Sørlandet på telefon: 38 02 98 90.
e-mail: stiftelsen@fullriggerensorlandet.no eller www.fullriggeren-sorlandet.no

Erik Johnsen

Signal

Vi læret at det var mulig å
seile bidevind med en fullrigger

Å stå til rors sammen med en ansvarsbevist 10. klassing var en fin opplevelse
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Årets Julegave - Redningsdrakt for 1200 kr
Moss Seilforening ved arbeidsgruppen ”Signalmastens venner” har inngått en avtale med HellyHansen Spesialprodukter AS om tilskudd til signalprosjektet med inntil kr. 50 000 i form av leveranser
av båtpresenninger og redningsdrakter.
Vår nye fantastiske Signalmast er på plass. Nå gjenstår det bare å betale for hva den har kostet utover
den store dugnads jobben som er utført av
”Signalmastens venner”. Vi er godt i gang og nå har
også alle dere andre en mulighet til å bidra og samtidig oppnå store fordeler.
Alle som lurer på om de skal skaffe seg ny opplagspresenning gjør det selvfølgelig i år. Og til alle dere
som ikke vet hva dere ønsker dere eller hva dere skal
gi bort til jul; her er svaret:

P2000 Personredningsdrakt, som ikke veier stort mer
enn 1 kg., er vakumpakket og kan ligge i båten uten
å ta plass. Den kan redde livet ditt hvis katastrofen
inntreffer. Sammen med vanlig klær og en redningsvest fungere den som en fullverdig redningsdrakt.
Vi pakker den gjerne inn som en pen jule-gave. Og
den koster ikke mer enn kr. 1200
Bestillingsskjema finner dere som oppslag i klubbhuset. Ta gjerne direkte kontakt med meg,
Erik Johnsen tel. 69 27 03 09 / 913 29 228 eller på
e-mail: erjohn2@online.no
Hvorfor ikke ta kontakt med en gang så kan dere få
“gaven” levert på Årsmøtet 26. 10.
.

BÅTPRESENNINGER
PRISLISTE 2005
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

Signal

2940
2945
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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

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

Spesialstørrelse

M2

P2000 Redningsdrakt
P2000 Redningsdrakt

(under 1.50m)

Moss Seilforening ved arbeidsgruppen ”Signalmastens venner” har inngått en avtale med
Helly-Hansen Spesialprodukter AS om
tilskudd til signalprosjektet med inntil
kr. 50 000 i form av leveranser av båtpresenninger og redningsdrakter fra 1.1.05.
Betaling skal derfor gjøres til
Moss Seilforenings konto: 1061 07 19487

voksen
Barn

Kontaktpersoner:
MOSS SEILFORENING:
Erik Johnsen
Tlf. 69 27 03 09 / 913 29 228
HH-SPESIALPRODUKTER:
Irene Torstenson
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
1.200
1.000

Seilbåt designer
hos Garman (Mani) Frers jr.
Drømmen som gikk i oppfyllelse!

nok av spennende oppdrag – hør
bare:
Ny båt til Kong Harald, en 52
fot Transpac, ny 42 fot’er til
Swan og en ”one off” turseiler på
77 fot i karbonfiber til hemmelig
oppdragsgiver. På toppen av det
hele er de i full gang med å tegne
2 nye båter til det svenske syndikatet ”Victory Challenge” som er
påmeldt til America Cup i
Valencia 2007.
Dette er for øvrig den femte svenske utfordringen i America Cup’s
historie og Victory Ccallenge har
mange interessante fordeler
denne gangen. Under den seneste
Cupen i Australia 2003 lykkes
svenskene å legge seg i toppen av
den ”andre tredjedelen” av utfordrerne. En imponerende plassering av et nytt ungt lag. En andre
utfordring på rad medfører en
bra kontinuitet for laget, og

mange i besetningen og landpersonalet er tilbake. Teamet har to
bra båter fra den seneste utfordringen i Auckland og den talentfulle designer German (Mani)
Frers, som svenskene selv velger
å kalle ham, har gode muligheter
til å forbedre farten på de nye
båtene.
Selv husker han med stor glede
på sin egen seilkarriere i Moss
Seilforening hvor han som alle
andre begynte med Optimist.
Siden ble det ”470” sammen med
broder Hans Christian og i
Yngling med Anders Hverven.
Konkurranse seiling for egen del
har han for lengst lagt bak seg,
men en ukes seiltur sammen med
sin samboer i pappa Lars sin X37 var en fin opplevelse i sommer
- jo da skandinavene er flinke til
å skape båter som fungerer både
over og under dekk…..

Signal

” Å få være med å designe nye
seilbåter hos en av verdens mest
berømte designere – German
(Mani) Frers jr. er like fantastisk
for meg som om jeg hadde fått
delta i de olympiske leker som
seiler”, forteller Kristoffer
Grande. Han er yngste sønn til
Lars, seilforeningens tidligere formann og internasjonale dommer.
Etter ingeniørutdannelse i Norge,
med marinteknikk som spesialfelt, og 1 1/2 år praksis hos VHT
på Kristiansand Mek. Verksted
gikk ferden videre til Australia
for Kristoffer. På universitetet i
Perth tok han en Master Grad i
emnet ”Kombinert passasjer- og
seilkatamaran”. Dette studiet
gjorde han unna på 1 1/2 år og
tok deretter jobb på Center for
Marin Science & Technique som
var involvert i bl.a. utviklingen
av Australias ”Kookaburra” i
America Cup. Deretter ble det 1
1/2 år hos Norsafe i Arendal
hvor det ble utviklet og produsert
rednings- og livbåter for den
kommersielle sjøfarten.
Kristoffer hadde imidlertid mest
lyst til å være med å utvikle seilbåter og tok derfor direkte kontakt med det ikke ukjente designer firmaet German Frers avdelingskontor i Italia, for å høre om
de hadde en ledig stilling. Han
ble innkalt til jobb intervju hos
German Frers sønn Mani som
driver avdelingskontoret i Italia
og fikk ansettelse! Han har nå
har arbeidet i Milano kontoret
hvor de er 5 designere og 1 sekretær siden mai 2004.
Hovedkontoret hvor Frers sen.
arbeider har 8 designere og ligger
i Argentina.Her i Milano er det
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HEISANN SEILERE!!

Signal

Her kommer en "liten" oppdatering om historien så langt
fra Ragnarok og Claus Jensen
som er på jordomseiling.

20

Vi har havnet i Sao Paulo, Brasil,
hvor vi venter på at vinteren skal
slippe sitt kalde tak og gjøre det
behagelig å seile igjen.
Etter vi la ut fra Moss har det
skjedd mange ting og jeg skal
prøve å gjøre historien kort og
med de viktigste hendelsene.
Etter avreise den 17. august seilte
vi syd langs Norgest kyst og fikk
det vanlige kuling og vestaværet
som de fleste kjenner til, og ferske
seilere fikk en hard start. Været
fortsatte å være ustabilt og over
til Danmark hadde vi sterk kuling
og en bølgehøyde på 5-6 meter. Et
par ganger lå båten over 90o med
styrebrønnen fylt med vann. Så
det var ganske dramatisk start.
Det ble ikke særlig bedre. Utenfor
Danmark ble vi overrasket av
sterk kuling fra sydøst, og med
gummibåten hengende bak båten,
forsvant den denne mørke stormfulle natten. Vi søkte nødhavn ved
Hvide Sande.
Neste etappe var planlagt direkte
til Amsterdam, såvidt jeg husker,
men så satte sydvesten inn igjen
og vi havnet i Helgoland, Tyskland. Flere dager ventet vi på at
kulingen skulle gi seg, og så satte
vi ut igjen med løsere planer og
flere alternative nødhavner. Første
ble Nordeneye, neste var Borkum
der våre navigasjonshjelpemidler

sviktet på det mest kritiske.
Strømmen er sterk der og
sandbankene mange. Så kom
det endelig litt godvær og vi
satte ut mot Dover. Etter ca.
2 døgn med sol og grei vind
var vi der, uten noen dramatikk. Det var likevel spennende å komme til Den engelske kanals trangeste punkt
og se all
skipstrafikken som fartet
rundt oss i alle retninger.
Etter Dover, hvor vi møtte
første norske båt på turen
"Eos" seilte vi til Brighton
med fralandsvinden fra Nord og
en fart på 7-8 knop. Turen gikk så
til Southampton for å kjøpe inn
utstyr, vi kjøpte en ny dingy og la
etter noen dager ut for å krysse
kanalen og sette sjøbein i
Frankrike, nærmere bestemt
Isigny-sur-mer eller carentan på
Utah beach, en av strendene som
de allierte landsatte tropper på 6
juni 1944. Men noe gikk galt på
veien. I løpet av natten begynte
det å blåse opp, vantskruen på
babord innerstag løsnet. Dette var
i le side og like før vi hadde tenkt
å slå, det kunne gått riktig så galt.
Så vi måtte vike for vinden og
holde den inn fra styrbord. Dette
gjorde at vi havnet i Oistreham, i
innløpet til elven som leder til
Caen i stedet. Her forlot mannskapene båten, jeg unnlater å
kommentere dette videre, men det
var en nedtur å være skipper den
dagen. Plutselig uten mannskap.
Jeg utforsket strendene, og steder
med historisk grunn. Så seilte jeg
videre etter 3 dager for å møte
neste mannskap i Cherbourg,
nemlig Ståle. Lå lenge for anker i
Cherbourg for det blåste en vill
kuling fra syd og sydvest igjen.
Flere dager turde jeg ikke forlate
båten for sjøen gikk hvit inne i det
store havnebassenget. Jolla ble
testet for første gang i denne havnen og det var deilig å kunne ligge
gratis for anker og farte inn med
jolle og påhengs. Da Ståle kom, la
vi raskt ut mot Brest, toppmotiverte for å komme oss over

Biskayabukta og mot sydligere
breddegrader. Underveis hadde
vi emailkontakt med "Eos" som
også skulle sydover. Etter noen
dager i Brest med venting la vi ut
og ble raskt møtt av variende vind
som etterhvert døde ut. Store
deler av den fryktede Biskayaoverseilingen ble unnagjort for motor.
Spania ble etter 4-5 døgn møtt
med åpne armer.
Ankret i en koselig fiskerlandsby
ved navn Camarinas. Det ble et
deilig møte med spansk kultur og
den avslappede holdningen de besitter. Men vi var rastløse og allerede neste dag heiste vi anker
igjen. Men dagen klarte ikke å
skape nok vind for oss og vi måtte
ty til jernet for å komme oss nedover. Ny ankring i le av Kapp
Finisterre. Neste dag var det vind
og vi suste nedover mot Vigo som
var målet vårt, med vinden inn fra
sydvest ble det litt kryssing og vi
fikk delfinbesøk på veien. Vigo
var en svært hyggelig stor by. Men
vi kunne ikke ligge for anker og
marinaen kostet penger så vi dro
videre. Vi skulle få nytt mannskap
i Matosinhos i Portugal og måtte
ned dit fort. Med svært lite vind
langs portugal ankret vi en stille
kveld utenfor Viana do Castelo
eller Cabedelo. Vi seilte videre og
kom oss til det ventende mannskapet i Matosinhos.
Vi lå ute for anker den første natten, men dagen etter begynte det å
blåse opp, og vi trengte gass så vi
gikk inn i marinaen i Matosinhos.
Heldigvis! Stormen varte i 3 dager,
og flere båter som var utpå fikk
store problemer. Det kom inn en
engelsk båt som såvidt klarte å
fortøye i en sterke vinden og de
høye bølgene som gikk inne i den
lille marinaen. Det er utrolig som
bølger kan bygge seg opp selv
inne i et havnebasseng når vinden
øker på og fra en uheldig retning.
15 trosser og tau ble brukt, til og
med kjettingen til ankeret tok vi i
bruk for vi lå ytterst og fikk all
vinden rett på siden. Krenget nesten 10o i havn. Heldigvis gikk det

Resultater og aktiviteter i
brettgruppa sesongen -05
dene. Stevnet var en suksess, og
det manglet ikke på positive tilbakemeldinger til det sportslige
eller sosiale.
Tre av de ivrigste brettseilerne har
deltatt ved flere samlinger i innog utland. Brettseilerne ”går ikke i
vinteropplag”. Når høststormene
kommer, er seilerne på vannet!

greit med båten, men i tumultene
med fortøyningen fikk jeg en
skade i foten da jeg tråkket på en
oppskjært ølboks. Var vitne til at
en utstikker slet seg og båten som
lå i mellom fikk skader av slagene
fra den. Eieren kunne ikke gjøre
noe da det var for mye naturkrefter i sving, og gikk med oppgitt
sinn avgårde mens båten ble mishandlet videre.
Så reiste vi videre igjen, uten gass,
det portugisiske flaskene var så
forskjellige og de kunne ikke fylle
våre fremmede flasker. I Lisboa
fikk vi heller ikke det vi trengte av
gass, men vi utførte en del mekk
og repp. Vi skaffet syrefast rør til
vindgeneratoren og slepegeneratoren reparert. Så la vi ut mot neste
mål, Casablanca i Marokko. Med
spinnaker oppe og begynnelsen av

nordøstpassaten i ryggen ble vi
møtt av de akrobatiske delfinene
utenfor Portugal og på vei ned
mot Marokko. Men de forsvant
etterhvert fullstendig. Da vi kom
til Casablanca skjønte vi egentlig
hvorfor. Den store skitne containerhavna og fiskerhavnen er et
eneste stort søpplebasseng. Alt flyter rundt innerst i denne havna.
Heldigvis hadde de flyttet lystbåt"havnen" til utkanten av havnen
og her var forholdene mye bedre.
Møtet med den arabiske kulturen
var krevende. Prutingen, folk som
stirret, stoffselgere, andre svært
insisterende selgere og det rare
språket. Stort sett er det 2 valg i
Marokko, arabisk eller fransk, og
vi kunne ingen av dem. Derfor
fant vi ut at vi skulle dra videre.
Neste stopp ble El Jadida litt

Resultater.
Knut Andre Dahl (senior): Nr.9 i
nordisk Drøbak, nr.5 i Jæren
wave, nr.7 klassemesterskap Sola,
nr.9 sammenlagt NC, treningsopphold på Gran Canaria i august.
Nicolai Helgesen (junior): Nr.1
nordisk Drøbak, nr.8 klassemesterskap Sola nr.17 i Jæren wave,
nr.10 NC sammenlagt, treningsopphold på Gran Canaria i
august.
Peter Løken Nilsson (senior): nr.5
NC Ulsteinvik(Ålesund), nr.3 klassemesterskap (NM) Sola, nr.17
Jæren wave, nr.2 NC sammenlagt,

treningsopphold i Sør-Afrika i
februar, treningsopphold på Gran
Canaria i august. Fritjof Oppsahl
(senior) : nr 3 i Jæren Wave. Nr 1
i Freewave Varberg (Sverige)
Andre aktiviteter.
Peter L.N. har holdt nybegynnerkurs i brettseiling gjennom store
deler av sommeren. Brettgruppa
hadde egen innetrening på Jeløy
folkehøyskole i vinter. Brettgruppa
har egen hjemmeside som er linket
til hovedsiden på Moss
Seilforening sin egen hjemmeside.
Hjemmesiden til brettgruppa har
jevnlig nye reisebrev, bilder og er
oppdatert med vindmåler, webkamera og vindstatistikk. Norsk
brettseilerklubb gjennomførte for
første gang egen utdanning av freestyledommere i 2005. Dag Løken
fra Moss Selforening deltok og er
klar for praktiske dommeroppdrag i freestyle-windsurfing.
Brettgruppa i Moss Seilforening

lenger ned kysten. Mye hyggeligere sted og vi ble kjent med Will
og kona hans fra Nederland. De
hadde vært på vei til Madeira når
de ble truffet av stormen og rutet
ned mot Marokko. Da de kom
til land var de totalt demotiverte
og ville bare selge båten, fortalte
de. De hadde måttet ta ned alle
seil, og la båten finne veien selv
for det var ikke vær å holde seg
ute i. Det hadde tatt på moralen
deres, men etter 2 uker på land
var de klare igjen likevel. Vi la ut
samme dag, de skulle til Lanzarote og vi til Gran Canaria. Vi så
dem aldri igjen på veien vår, men
ønsker dem alt vel på vei rundt
jorden.
Med vennlig hilsen
Claus U. Jensen

Signal

Seilforening har hatt et engasjerende år i 2005. Gruppa har markert seg på beach’n og er et synlig
innslag i Værlebukta. Brettgruppa
vår får gode tilbakemeldinger som
arrangører og for å gå foran for å
øke interessen for Freestyle og
Wave som egne disipliner i brettseilingen. Internasjonalt er dette
blant de ”hotteste” disiplinene
med egen World Cup. Morsomt er
det at vår tidligere profesjonelle
brettseiler i grenen Wave, Fritjof
Oppsahl, er tilbake og er synlig i
brettmiljøet vårt. Han er en inspirasjonskilde. De fleste brettseilerne seiler for å ha det moro, men
det er en målsetting å få flere til å
delta i konkurranser. Vi ser at
kursingen som er gjennomført de
siste par somrene, også har gitt en
rekruttering av unge brettseilere.
I mai arrangerte brettgruppa i
Moss Seilforening NC for
Formula. Det var også med deltakere fra de andre nordiske lan-
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Arven etter RS 32 ”Kragerø”

Signal

der en stormast og mesanmast - via et eselhode - ble til
hovedmast og toppmast som Signalmast i Søly
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Så kom da den dagen mange
hadde sett fram til – lørdag 17.
september. Tidspunktet sammenfalt, etter nøye planlegging, med
arrangementet av Tur- og Havseilergruppens Seatronic Cup.
Men for at ikke ”Kragerø” skulle få problemer med å komme
inn i havna samtidig som de deltagende båtene gjorde seg klar
til regattaen, ble den høytidlige
overrekkelses seremonien avviklet mens båtene seilte regattaen.
Undertegnende hadde der og da
den glede, på vegne av Signalmastens Venner, å ønske spesielt
Helly Hansens Knut Sanderød,
Olaf Bjørshol med RS 32
”Kragerø” og Moss Seilforenings leder Hans-Egil Eriksen
velkommen til den formelle
overrekkelsen av Signalmasten
til Moss Seilforening som i år
passerer 45 år.
Det var også svært hyggelig at vi
hadde foreningens Æresmedlemmer: Marit Pollen, Anton Zeiner,
Hallvard Tønnesson og Erik
Johnsen til stede, samt mange av
medlemmene i foreningens Råd.
Ønsket om å få satt opp en flott
Signalmast i Søly, i likhet med
dem vi ser i de danske havner,
har mange av oss hatt i flere år.
Utfordringen har vært å kunne
skaffe tilveie de riktige gedigne
materialene til en slik mast.
Men endelig for ca. 1 år siden
tok Gabi Lund kontakt med
undertegnede og fortalte at han
kjente til 2 master, en stormast
og en mesanmast - som var til
salgs ved et båtbyggeri på
Sørlandet.
Mastene hadde stått på RS 32
”Kragerø” som mossingen Olav
Bjørshol hadde hentet hjem til
Norge fra USA’s østkyst. Olav

ønsket imidlertid etter hjemkomsten, rett og slett høyere master
på båten og dermed ble de
gamle til salgs. Dette var en slik
mulighet vi hadde ventet på hele
tiden. Umiddelbart ble det etablert en selvoppnevnt komité
som vi valgte å kalle ”Signalmastens Venner” og som har
bestått av Gabi Lund, Aksel
Ellefsen, Hallvard Tønnesson,
Erik Johnsen og undertegnende.
Vi hadde også fått bekreftet at vi
kunne få kjøpe mastene til en
grei pris. Erik ble umiddelbart
satt på oppgaven å skaffe tilveie
en sponsor for å få finansiert
prosjektet. Her ble Helly Hansen
igjen en hjelpende hånd. Noe de
alltid har vært for vår forening
alt siden Leiv Helly Hansen tok
initiativet, sammen med bl.a. vår
første formann og Æresmedlem
Anton Zeiner, å gjenstarte Moss
Seilforening for 45 år siden.
Hele dette prosjektet har i aller
høyeste grad vært et ”team
work” med stor dugnadsinnsats
av ”Signalmastens Venner” og
med god praktisk hjelp fra Tom
Bache Mathiesen, Eirik Borgesen, Idar Johansen og Einar
Larsen.
Det har vært mange utfordringer
under veis, men de ble løst etter
hvert og vi er selv godt fornøyd
med Signalmasten slik den framstår i dag.
Selve overrekkelses seremonien
begynte med at representanten
fra Helly Hansen Spesialprodukter A/S, som prosjektets
sponsor, ble anmodet om å avdekke messing platen på masten.
Og som en takk til Helly Hansen som igjen har gitt seilforeningen, denne gang ved Helly
Hansen Spesialprodukter, et

betydelig økonomisk bidrag fikk
han overrakt en seidel med foreningens emblem og vakre blomster i foreningenes blå/hvite farger. De aller fleste som overtar
en redningsskøyte, som tidligere
har vært i aktiv tjeneste, bruker
den vel deretter kun til sin egen
fornøyelse. Olav derimot mener,
og praktiserer, at hans RS 32
”Kragerø” fortsatt bør og kan
redde mannesker i nød.
Han har derfor viet en stor del
av sin tid, økonomi og energi til
å gi vanskelig stillet ungdom nye
muligheter ved at de bl.a. deltar
som mannskap om bord i nettopp redningsskøyta ”Kragerø”.
Dette er et meget prisverdig initiativ og vi ønsket Olav og hans
”Kragerø” mange fine år i fortsatt i aktiv tjeneste. Han ble så
overrakt vår foreningsvimpel og
vakre blå/hvite blomster.
De gamle mastene til ”Kragerø”
hadde nå gått i land for godt og
dette symboliserte vi ved at
Hallvard vårt Æresmedlem og
mangeårig Havnesjef, på vegne
av Havnestyret, heiste foreningenes vimpel til mastetoppen, slik
at den nå vaier hele 20 meter tilværs.
Så var vi kommet til den formelle overrekkelsen av Signalmasten
fra ”Signalmastens Venner” til
Moss Seilforening som en jubileumsgave til foreningens 45.
virkeår i moderne tid.
Selve Signalmasten – d.v.s. det
som er over bakken er finansiert
med sponsormidler fra Helly
Hansen Spesialprodukter, mens
fundamentet, en betongkloss på
5 x 5 x 1 meter; D.v.s. 25
kubikkmeter armert betong er
finansiert av vår forening ved
Havnestyre.

Totalt har nok
dette prosjektet
kostet noen 10talls tusener kroner, men vi mener
det er vel anvendte
penger og som gir
Søly Båthavn en
identitet.
Når den så framsto, i all sin prakt,
med de fargerike
internasjonale signalflagg i kombinasjonen ”M S 4 5
A R” på Råa og
foreningens nye
store vimpel i toppen, var den høytidelige stunden
kommet til at det
norske flagget
skulle heises i
Signalmastens Venner har reist masten 12. september kl. 08.15.
Gaffelen.
Idar, Einar, Eirik, Aksel, Erik, Runar og Hallvard puster lettet ut.
Moss Seilforenings (Tom var ikke tilstede).
leder Hans-Egil
Eriksen ble derfor anmodet om
å foreta dette som tegn på at
Signalmasten fra da av tilhørte
vår forening.
Runar Thøgersen

«Kragerø» ankommer Søly.

Signalmasten er reist!

B-POST
Returadresse:
Moss Seilforening
Boks 371, 1502 Moss

Skal du
ha stort
selskap?
Lei vårt koselige klubbhus med plass til 60 personer.
Henvendelse Tove Kure, tlf. 932 67 159
Åpent hus hver onsdag fra kl. 18.00
Salg av kaffe og vafler
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