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Anton L. Zeiner – en av stifterne – vår første formann – senere Æresmedlem

Godt nytt år!
Vi seilere er svært interessert
i været, og da spesielt vindog strømforhold sommerstid. Men er man formann i
Moss Seilforening, blir man
lett overfokusert på høst- og
vintervinden. Det er derfor
hyggelig å konstatere at sist
høst og så
langt i vinter,
har værforholdene vært
svært snille
med oss, og da
tenker jeg på
havneanlegget
vårt i Søly.
Disse snille
værforholdene
kombinert med
nye moringer og sikring av
bryggene, har gitt mye god
nattesøvn.

Signal

Og det har vært godt for
mange av oss å få hvilt litt
ut etter fjorårets svært
aktive sesong, men nå er det
på tide å våkne opp igjen.
Ny sesong står for døren, og
den vil inneholde mange
spennende utfordringer.
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På regattasiden skal MS stå
som arrangør for to nasjonale regattaer, en Norges
Cup for joller 16-17 juni, og
en helt ny satsning for havseilere i august.

Vår nye satsning skal gå av
stabelen helgen 18-20
august, og vil være konkurranse seiling over to dager
for NORC-klassen (de
raskeste og ”hotteste” havseilerne i Norge), LYS-klassene og de klassiske båtene.
Vi som arrangør har satt oss
svært høye sportslige mål,
og hele arrangementet vil bli
flyttet fra Søly til Kanalen
og Tollboden. Det er flere

årsaker til denne flyttingen,
men det sosiale for seilerne,
markedsføringseffekten
overfor publikum og havnekapasitet, er gode grunner.
Hovedsponsor for arrangementet er Belamarin/
Raymarine,
derav navnet
Moss
Raymarine
Race.
Søly’s nye
havnesjef,
Aksel Ellefsen,
er i full sving.
Det kan ikke
være enkelt å
ta over en slik
jobb etter
Hallvard, som har fungert
til alles tilfredshet siden Søly
ble anlagt. Men overgangen
ser ut til å gå over all forventning, så dette vil bli bra.
Med dette ønsker jeg dere
alle lykke til med en ny og
spennende sesong.

Hans Egil Eriksen
Leder Hovedstyret

MOSS SEILFORENINGS
ÅRSMØTEPROTOKOLL 2005
ONSDAG 26. OKTOBER.
Tilstede: 80 medlemmer
registrerte seg.
Hovedstyrets leder Hans
Egil Eriksen ønsket velkommen til årsmøtet.
Det var ingen innvendinger
til innkallingen.
Årsmøtet 2005 ble erklært
lovlig satt med det tradisjonelle klubbeslaget.
Lederen forslo for fjortende
gang Runar Thøgersen som
dirigent. Dette ble vedtatt
uten innvendinger.
Marit og Torbjørn Pollen
ble valgt til å underskrive
protokollen og være kveldens tellekorps.
SAKSLISTE.
Årsmeldinger.
Årsberetning fra hovedstyret.
Årsberetningen ble gjennomgått av leder Hans Egil
Eriksen.

Årsberetning fra Tur og Hav
gruppa.
Årsberetningen ble gjennomgått av leder Johan Thue.
Da resultatene fra gruppa
ikke kom i dette nummer av
”Signal”, vil de komme i
korrigert stand i neste utgave som blir i februar.
Resultatene ble også delt ut
på årsmøtet.
Det ble henstilt fra leder om
bedre innsatsen med å skaffe
båter til Færderen som vi
forplikter oss til ovenfor

Ordfører i Rådet, Runar Thøgersen,
overrekker Chr. Hermansens Minnepokal
til Norgesmestrene på Europajolle laget.

Helly-Hansen, og om bedre
deltagelse til vår egen regatta, ”Seatronic”
Årsberetning fra
Finansgruppa.
Årsberetningen ble
gjennomgått av Hans Egil
Eriksen, da leder av finansgruppa, Dan Siggerud var
ikke tilstede.
Det ble understreket at
gruppa har skaffet betydelige midler i året som gikk,
men at ikke alt er like synelig, da mye er gitt av velvillige sponsorer i form av gaver
og tjenester.

Signal

Årsberetning fra
Jollegruppa.
Årsberetningen ble gjennomgått av leder Sølve Tegner
Stenmark.
Brettgruppa hører også herunder, og hadde en egen
artikkel i ”Signal”
Etter at ”Signal” gikk i tryk-

ken fikk
Moss
Seilforening
Norgesmestere i
lagseilas for
Europa joller. Dette
laget bestod
av Tina
Løken
Nilsson,
Monica Rodal, Mathias
Mollatt og den seilende treneren Sjur Johannessen. Vi
gratulerer!
Enkelte savnet mer om
Junior Nordisk og NM
Express, men det er en egen
artikkel om dette, skrevet av
sportslig leder Jan Fr. Klette,
lenger ut i bladet.
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Johan Thue overrekker «Sjøfareren» til
Geir Egil Stenmark.

Årsberetning fra
Havnestyret.
Årsberetningen ble gjennomgått av leder Terje Skåre.
Det kom en del kommentarer fra årsmøtet, og det ble
savnet konklusjoner og retningslinjer etter gruppas allmøte som ble avholdt 26.
september i år. Dette ble
lovet å komme i neste
”Signal”. Det ble anmodet
om at retningslinjer for tildeling/ endring av plass i
havna vil komme fra det nye
styret før neste årsmøte.

Signal

Årsberetning fra
Klubbhuskomiteen.
Årsberetningen ble gjennomgått av Hans Egil Eriksen da
gruppas leder, Tove Kure,
ikke var tilstede.
Det ble stemt over årsberetningene samlet og alle ble
enstemmig godkjent.
Moss Seilforening 45 år.
Møtelederen opplyste om at
denne markeringen vil finne
sted i klubbhuset lørdag 21.
januar, og at man bør melde
seg på jo før jo heller, da det
er et tak på 60 stykker.
Påmelding til Tove Kure, se
våre hjemmesider.
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Signal.
Redaksjonsansvarlig Runar
Thøgersen takket
alle skribentene
som har bidratt
til at ”Signal”
har blitt det fine
bladet det er
blitt.
Følgende har
bidratt med
artikler:
Terje Skåre, Peter Mollatt,
Harald Molvig, Jørn Erik
Ruud, Monica Rodal, Tina
Løken Nilsson, Thorstein
Tønnesson, Nils Hole, Jan
Fredrik Klette, Erik Johnsen,
Bjørn Tore Pettersen og
Claus Jensen.
REVIDERT REGNSKAP.
Vedlegg nr. 1.
Revisorberetningen ble presentert av revisor Phillip
Bain, som fant regnskapet
meget ryddig og verdig for
Moss Seilforening.
Vedlegg nr. 2.
Foreningens regnskap for
klubbåret 2004/2005 ble
presentert av leder Hans
Egil Eriksen
i revidert stand.
Det ble opplyst at våre to
store arrangementer, Junior
Nordisk og NM Express,
innbrakte
netto kr. 150.000.- inn til
foreningen, bra!
Det ble stilt spørsmål ved
finansieringen av klubbens
nye stolthet, Signalmasten.
Erik Johnsen oppfordret da
medlemmene straks å kjøpe
presenninger og redningsdrakter

av klubben, som er med på
å finansiere dette. Han
kunne opplyse at man straks
er i mål med dette.
Regnskapet ble enstemmig
godtatt.
Vedlegg nr. 3.
Regnskapet for Søly
Båthavn ble presentert av
Hans Egil Eriksen.
Regnskapet ble enstemmig
godtatt.
INNKOMMENDE FORSLAG.
Vedlegg nr. 4.
Det innkomne forslag
bestod av to deler og ble
presentert av forslagstilleren
Hans Haug.
Etter noe diskusjon og kommentarer, ble det foretatt
avstemming.
Vedtatt mot 1. stemme.
FASTSETTE KONTINGENTEN.
Det ble vedtatt ingen
endring.
VEDTA FORENINGENS
BUDSJETT.
Vedlegg nr. 5.
Foreningens leder Hans Egil
Eriksen presenterte foreningens budsjett for neste klubbår.
Lederen orienterte årsmøtet
om at da Hallvard
Tønnesson ønsker å fratre
som havnesjef, er det Aksel
Ellefsen som skal overta
som havnesjef, og foreningen vil da kjøpe tjenester i fra
hans firma.

Da man ser at trenden går
mot mindre dugnadsarbeid,
må flere tjenester kjøpes, og
det koster.
Hovedstyret og havnestyrets
forslag om endring av
leie/fremleie takster i havna
for å få budsjettet i havn,
førte til mange kommentarer, innspill og forslag.
Forslaget lød:
100% økning på fremleie,
50% økning på opplag. Alt
tilfaller Moss Seilforening.
Vedlegg 6.
Forslag fra Rådet, presentert
ved Torbjørn Pollen var inndelt i to.
Første del var at budsjettet
ble endrett slik at kr.
50.000,- overføres fra Søly
Båthavn til budsjett for jollegruppa.
Dette ble enstemmig vedtatt.
Torbjørn Pollen foreslo å
reduserer havnas utgifter fra
kr. 425.000,- til kr.
125.000,- .
Dette ble tatt til votering
mot forslag fra Asbjørn
Utaker som dessverre ikke
ble forlangt skriftlig, men
som lød:
Opplagsleie reduseres med
kr. 70.000,-, og leieinntekter
i Søly økes med kr. 70.000,-.
Disse voteringene ga begge
forslag 33 stemmer og de
ble begge avvist av årsmøtet.

Vedlegg nr. 8.
Forslag, ikke
signert av forslagstiller.
Enstemmig avvist av årsmøtet.
Torbjørn Pollen la da frem
sitt forslag igjen med den
endringen at havnas vedlikehold reduseres til kr.
250.000,- for neste foreningsår istedenfor til kr.
125.000,som først foreslått. Dette på
begrunnelse av at det må
gjøres betydelig sikring av
molo, da barns sikkerhet i
havna kan være i fare.
Man utsetter utbytting av
utliggere.
Det ble stemt over dette forslaget.
Vedtatt mot 1. stemme.
Foreningens leder orienterte
årsmøtet om at Moss
Seilforening har mottatt forslag til leieavtale fra Moss
Kommune om årlig leie av
festetomten på kr. 102.000,.
Denne saken er oversendt
Moss Idrettsråd for å innhente råd om praksis om
hva andre idrettsforeninger
betaler. Men man må ta
høyde for dette i budsjettet.
Budsjettet fikk med disse
endringer, et overskudd på
kr. 226.000,-

Per Bordal mottar Dommerpokalen av
Ordføreren i Rådet.

Budsjettet ble enstemmig
vedtatt.
BESTEMME FORENINGENS ORGANISASJON
FOR 2006.
Ingen endring forslått.
VALG AV TILLITSMENN
FOR 2006.
Vedlegg nr. 9.
Valgkomiteens leder, Per
Bordal, orienterte om valgkomiteens forslag til årsmøtet.
Da 30 av klubbens 33 tillitsvalgte var på valg, hadde
komiteen hatt litt av en
jobb!
I hovedstyret er ikke leder
Hans Egil Eriksen på valg.
Tove Kure, leder av klubbhus, er gjenvalg. Alle de
andre i hovedstyre er på
valg.
Alle poster var på plass unntatt leder av Jollegruppa
hvor årsmøtet godkjenner
intern konstituering av leder.
Ellers ble alle poster klappet
inn av et enstemmig årsmøte.

Signal

Vedlegg nr. 7.
Forslag ved Gabriel Lund.
Plassens innehaver fremleier
(eier av plassen) fremleier
sin plass og må betale1/2års
avgift
Pr. sesong (år). Moss

Seilforening
krever dobbel
årsleie av
fremleietaker
(leier av plassen).
Vedtatt mot 1.
stemme.
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UTDELING AV POKALER
OG BLOMSTER.
Lederen ga blomster til våre
nybakte Norgesmestere i
Europa lag, som består av
Tina Løken Nilsson, Monica
Rodal, Mathias Mollatt og
Sjur Johannessen.
Disse fire fikk også overrakt
Chr. Hermansens minnepokal av Rådets leder, for sin
innstats.
Det var spennende, og til
tider dramatiske hendelser
som tilslutt førte dem til
gullet.
Spesielt ble Sjur nevnt som
sporstig stilte opp som
seilende trener og kaptein på
laget. Vi gratulerer!
Blomster ble også tildelt
Bente Kaspersen som dessverre ikke var tilstede.
Hun har valgt å gå ut av
huskomiteen hvor hun
gjennom mange år har gjort
en stor innsats.
Hun startet som jollemamma i 1986, og har siden
tjent foreningen.
Vi applauderer!

Signal

Hallvard Tønnesson orienterte styret etter forrige årsmøte, at han valgte å gi seg
som havnesjef. Leder Hans
Egil Eriksen overrakte blomster og takket for den enorme innsats han har gjort i
foreningen. Det kan nevnes
etablering av Søly båthavn,
bygging av klubbhus, bygging av jollebu, pluss vedlikehold av alt dette.
Han har også stilt som jollepappa, regattasjef, ført regnskapet i mange år, formann
og æresmedlem.
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Han har ”overlevd” 17 formenn!
Han fikk en fortjent applaus
av en stående forsamling!
Dommerpokalen ble i år tildelt Per Bordal for hans
mangeårige, og store innstats og positive innstilling
for Moss Seilforening. Han
startet også som jollepappa,
ble regattasjef og dommer.
Utallige er alle de regattaene
han har ledet i Moss
Seilforening. Han har også i
mange år sittet i styret i
Norges Seilforbund. Det vi
husker best er hans innsats i
forberedelsene og gjennomføringen av Junior Nordisk,
hvor han sportig stilte opp
både på det forberedende
plan, og som en av regattasjefene. To uker senere stilte
han igjen, som regattasjef
for NM Express.
Vi applauderer!
Havfruepokalen, gitt av
Anton Zeiner, ble i år tildelt
Mette Rugeldal som dessverre ikke var tilstede.
Hun er også mangeårig
jollemamma til tre seilebarn.
Hun har vært, og er fortsatt,
i arbeid på sekretariatet
under arrangementer, aktiv i
”Strandnellikkene”, og går
ikke av veien for å vaske
noen skap når det trengs!
Alltid like blid og velvillig.
Vi applauderer!
Sjøfareren, Tur og Hav
gruppens vandrepris, gitt av
Anton Zeiner, ble i år tildelt
Geir Stenmark av gruppas
leder Johan Thue, for hans
seilas fra Moss, via

Frankrike, Spania og
Portugal. Denne hederspris
gis til en seiler som har seilt
en tur av betydelig lengde,
og har utøvet godt sjømannskap.
Geir må ifølge statuttene,
holde kåseri med bilder for
gruppa om turen.

AVSLUTNING.
Runar Thøgersen takket for
seg, og overleverte klubba til
leder Hans Egil Eriksen,
som takket alle de avtroppende i styret, syv i alt, for
deres innsats for foreningen,
og overrakte alle de tilstedeværende den tradisjonelle
gaven, et flott krus med
foreningens logo.
Hans Egil takket også alle
de andre tillitsvalgte, dirigenten, sponsorene og ikke
minst alle seilerne for deres
innsats gjennom foreningsåret.
Han takket for årsmøtets
tillit til Aksel Ellefsen som
ny havnesjef.
Han takket også for fremmøtet.
Alle saker var behandlet, og
et langt møte ble hevet.

Lisbeth Johansen
Sekretær

Moss Seilforening - Valg for 2006
Valgkomitéens innstilling til årsmøtet 26. oktober 2006
Funksjon
Hovedstyret
Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
Leder av styret i Søly Båthavn
Leder av styret for klubbhuset
Leder for finansgruppen
Godkjenne leder for
jollegruppa
Godkjenne leder for T/H-gr

Peri Valgt på Navn
ode Årsmøte

På valg

2 år
2 år
2 år
2 år
2 år
2 år
1 år
1 år

2004
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005

Ikke på valg
Ny
Ny
Ny
Ny
Gjenvalg
Ny
Ny

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

1 år

2005

Hans Egil Eriksen
Thorstein Tønnesson
Ann Carene Petersen
Tore Martin Skarpholt
Harald Molvig
Tove Kure
Pål Berntsen
Årsmøte i MS godkjenner
intern konstituering jollegr
Håkon Johnsen

Ny

Ja

2005
2005
2005
2004
2004

Jørn Skille
Trond Kristensen
Einar W. Larsen
Morten H. Jansen
Jan Erik Ruud

Ny
Ny
Gjenvalg
Ikke på valg
Ikke på valg

Ja
Ja
Ja

2005
2005
2005
2005
2005

Lillian Johnsen
Gabriel Lund
Randi Horn
Leif Bjerke
Bente Paulsrud

Gjenvalg
Ny
Ny
Ny
Gjenvalg

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

2005
2005
2005

Per G. Borhaug
Lars Jørgen Kopperud
Finn Horn

Gjenvalg
Ny
Ny

Ja
Ja
Ja

2005
2005
2005
2005

Philip Harboe Bain
Frank Henriksen
Tone Johnsen
Magne Sveli

Gjenvalg
Gjenvalg
Ny
Ny

Ja
Ja
Ja
Ja

2005
2005

Lisbeth Johansen
Ingerid M. Lund

Ny
Gjenvalg

Ja
Ja

2005
2005

Runar Thøgersen
Steffen Myklebust

Gjenvalg
Ny

Ja
Ja

2005
2005
2005

Jan Fredrik Klette
Peter Mollatt
Ivar Olsen

Ny
Ny
Gjenvalg

Ja
Ja
Ja

Styremedl. for Søly Båthavn
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

2 år

Styremedl. for klubbhuset
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

1 år

Styremedl. for finansgruppen
Medlem
Medlem
Medlem

1 år

Revisorer m/vara
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem

1 år

Valgte medlemmer til Rådet
Medlem
Medlem

2 år

Redaksjon
Redaktør Signal
Web-redaktør (hjemmeside)

1 år

Valgkomité for neste periode
Leder av valgkomiteen
Medlem
Medlem

1 år

Ble valgt av
Årsmøte

Signal

For Valgkomiteen
Thorstein Tønnesson
Leder

Per Bordal

Ivar Olsen
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Store regatta aktiviteter i Tur- og Havseiler gruppen
Det ble det oppnådd flotte resultater i de internasjonale regattaene Hovdan
Skagen Race og Watski Two Star, men også i de tradisjonelle regattaene i
Oslofjorden ble det mange klasse vinnere. Det er tydelig at gruppen for tiden
seiler i medvind. Ikke minst har deltagelsen ”onsdagregattene” vært økende.
Helly Hansen Navigare Cup 2005
Sammenlagt resultat for de ulike klasser og overall i ”Onsdagsregattaene”.
RACINGKLASSE
Plass

Seilnummer

Skipper

OVERALL
Poeng

Plass

Seilnummer

Skipper

1

NOR-10533

Jan Erik Ruud

9

1

NOR-10533

Jan Erik Ruud

9

2

NOR-10780

Trond Kristensen

10

2

NOR-10780

Trond Kristensen

10

3

NOR-10925

Hverven / Jensen

18

3

NOR-10925

Hverven / Jensen

18

4

NOR-10085

Odd-Øivind Kure

26

4

NOR-9188

Magne Jensen

26

5

NOR-10770

Oddvar Günther

39

5

NOR-10085

Odd-Øivind Kure

29

6

NOR-3883

Martin Knudsen

57

6

NOR-6641

Asbjørn Utaker

40

7

SWE-4

Per Chr. Bordal

57

7

NOR-5577

Walter Kristensen

44

8

NOR-10701

Lars Grande

57

8

NOR-9911

Glenn Petersen

49

9

NOR-1526

Håkon Johnsen

69

LYSKLASSE
Plass

10

NOR-11009

Bjørn Tore Pettersen

70

Poeng

11

NOR-3203

Hans-Peter Raspotnig

70

Magne Jensen

7

12

NOR-10519

Inger Anne Boman

73

NOR-6641

Asbjørn Utaker

13

13

NOR-2139

Hans Chr.Teien

81

NOR-5577

Walter Kristensen

18

14

NOR-10770

Oddvar Günther

84

NOR-9911

Glenn Petersen

22

15

NOR-2184

Johan Thue

87

NOR-11009

Bjørn Tore Pettersen

30

16

NOR-11418

Terje Turøy

97

17

NOR-10744

Arild Johnsen

135

18

NOR-3597

Lars G. Strømmen

156

S-12

Ole Bjørn Åsvestad

157

20

NOR-4768

Steinar Viken

160

21

NOR-11304

Glenn Bøgle

170

Seilnummer

Skipper

NOR-9188

2
3
4
5
6

NOR-3597

Lars G. Strømmen

47

7

S-12

Ole Bjørn Åsvestad

49

19

1

TURKLASSE

Signal

Plass

8

Poeng

Seilnummer

Skipper

Poeng

1

NOR-1526

Håkon Johnsen

13

22

SWE-4

Per Chr. Bordal

171

2

NOR-3203

Hans-Peter Raspotnig

18

23

NOR-10701

Lars Grande

171

3

NOR-10519

Inger Anne Boman

21

24

NOR-3883

Martin Knudsen

172

4

NOR-2139

Hans Chr.Teien

22

25

NOR-6246

Einar Larsen

181

5

NOR-2184

Johan Thue

24

26

NOR-5298

Erik Johnsen

181

6

NOR-11418

Terje Turøy

32

27

NOR-5935

Rune Schrøder

186

7

NOR-10744

Arild Johnsen

58

8

NOR-4768

Steinar Viken

73

9

NOR-11304

Glenn Bøgle

77

10

NOR-6246

Einar Larsen

82

11

NOR-5298

Erik Johnsen

82

12

NOR-5935

Rune Schrøder

85

Nasjonale og internasjonale regattaer i 2005
Hovdan Skagen Race
TUR 1:
LYS 1,16 - 1,18:
LYS 1,19 - 1,23:

Tuska
Rabbagast
Didit Again
Coulant
Aiming First

Per Arne Thomassen
Thorstein Tønnesson
Tore Næser
Per Andreas Vogt
Trond Kristensen

Marielle VI
New Deal
Rubina
Dragonfly
Rastløs
Chrivi
Max Flax
Papillon
Bella Marit
Snaxy
Filia Maris

Jan Erik Ruud
Karl Einar Jensen
Asbjørn Utaker
Ole-Petter Pollen
Lars Reinskou
Arild Johnsen
Lars Gunnar Strømmen
Erik Johannessen
Lars Grande
Henning Tønnesson
Hans-Chr. Teien

Rabbagast

Thorstein Tønnesson

Marielle VI
Jan Erik Ruud
Rastløs
Lars Reinskou
Rubina
Asbjørn Utaker
Aiming First Trond Kristensen
Rabbagast
Thorstein Tønnesson
Snaxy
Pål Tønnesson
New Deal
Anders Hverven
Frida
Walter Kristensen
Didit Again
Tore Næser
DogFishWoman Christoffer A. Fjell
Marielle VI
Jan Erik Ruud
Bella Marit II Hans-Chr. Grande
Aiming First Trond Kristensen
Marielle VI
Jan Erik Ruud
Bella Marit II Hans-Chr. Grande
Aiming First Trond Kristensen
Modesty Blaise Odd-Øivind Kure
Snaxy
Henning Tønnesson
Rossicus
Inger Anne Boman
Madam Min
Rune Schrøder
Frida
Walter Kristensen
Flyer
Bjørn Johansen
Filia Maris
Hans-Chr. Teien
Pampero
Johan Thue
Rubina
Asbjørn Utaker
Marielle VI
Jan Erik Ruud
New Deal
Karl Einar Jensen
Modesty Blaise Odd-Øivind Kure
Bella Marit
Lars Grande
Aiming First

Trond Kritiansen

Bella Marit II
Bella Marit II

Lars Grande
Lars Grande

Signal

04.05.05
1.
NOR-7994
2.
NOR-7183
3.
NOR-9955
6.
NOR-9059
LYS R 36:
5.
NOR-10780
HH Færder’n 10.06.05
First 40.7:
1.
NOR-10533
LYS R 33:
1.
NOR-10925
Maxi 999:
2.
NOR-6641
Flerskrog:
2.
NOR-11377
4.
NOR-252
HR 26-29-312:
3.
NOR-10744
LYS 1,10 – 1,12:
4.
NOR-3597
LYS 1,19 – 1,21:
4.
NOR-6753
LYS R 36:
4.
NOR-10701
LYS R 40:
4.
NOR-11140
LYS 1,03 – 1,06:
6.
NOR-2139
Watski Two Star 15.-18.06.05
LYS 1,15 – 1,20:
1.
NOR-7183
Hollænder’n 27.08.05
First 40.7:
1.
NOR-10533
Flerskrog:
2.
NOR-252
LYS 1,12 – 1,15:
3.
NOR-6641
LYS 1,28 – 1,30:
3.
NOR-10780
LYS 1,18 – 1,21:
4.
NOR-7183
LYS >= 1,35
6.
NOR-11140
IMS:
7.
NOR-10925
LYS <= 1,11:
7.
NOR-5577
LYS 1,22 – 1,24:
7.
NOR-9955
Lys u. sp. <= 1,14
7.
NOR-2639
Seatronic Cup 17.09.05
Overall:
1.
NOR-10533
5.
NOR-11474
6.
NOR-10780
LYS >= 1,28:
1.
NOR-10533
3.
NOR-11474
4.
NOR-10780
6.
NOR-10085
7.
NOR-11140
TUR:
1.
NOR-10519
2.
NOR-5935
LYS <= 1,12:
2.
NOR-5577
5.
NOR-673
6.
NOR-2139
7.
NOR-2184
LYS 1,13 – 1,27:
4.
NOR-6641
NORC 2005
Kl. 0
8.
NOR-10533
Kl. 1
1.
NOR-10925
5.
NOR-10085
6.
NOR-10701
Breiangen Rundt
LYS >= 1.13
1.
NOR-10780
X-Yachts Golden Cup 2005
Overall B+C+D Sport 2.
NOR-11474
B Sport
3.
NOR-11474
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Årets sommertur

Med katamaranen ”RASTLØS” til
International Multihull Meeting i Riga
Vi har en katamaran på 40 fot
som feriebolig. Den kan huse 8
voksne uten for store plassproblemer. Vi har hatt båten siden
2002, en hurtig seiler som har
vært oppe i 21 knop.
Ferieturen 2005 startet lørdag
2.juli med skipper sønnen Lars
til rors, mens familien fikk en
tur til Henningsvær og opplevde Lofoten på sitt aller beste.
Skipperen fant mannskap blant
venner, hvorav kun en hadde
seil-erfaring. De øvrige ble
utsatt for et lite kurs i seiling.
Første stopp var Skjærhalden.
Hvalerrekene måtte prøves!
Videre seilas langs svenskekysten med stopp i S. Dyvik og
gjennom Soten-kanalen før
stopp i Smøgen. Neste stopp
var Marstrand,(stor stemning i
havnen), så til Øckerø og
Varberg. Dette var en havn
verdt et besøk. En kveldstur på
festningen er sterkt å anbefale.
Været var fortsatt godt og en
ikke for skarp bidevind førte

Liv og Jon Reinskou:
”Til Baltikum for å
handle Riga Balsam
og honning:”
”Rastløs” over mot Gilleleje på
Sjælland. Nå var man endelig
klar for rødspette, pommes frites og en kald Tuborg til
kvelds. Så en fin kryss ned til
”Køben”. Dette var siste del av
grunnkurset i seiling. I følge
skipperen besto alle kurset,
mest pga oppvartning av skipperen. Etter en uke på havet,
kjørte Liv og jeg så til Skanør
v. Falsterbokanalen. Der byttet
bilen og båten mannskap. Vår
”baltiske” reise hadde begynt.
Vi stresset ned og la klokkene
bort. Den førstekvelden fortøyde vi i Ystad, Der vandret vi i
kriminalforfatteren, Henning
Mankells gater og spiste en
bedre middag. Været var fort-

satt godt, og vi gikk med 8
knop på kryss forbi Bornholm
og mot Simrishamn. Bornholm
danskenes eneste klippekyst
skulle vi gjerne ha besøkt, men
denne gangen var målet Latvias
hovedstad Riga. Vi seilte forbi
Blekinge len og Hanøbukten og
hadde en solrik og nesten vindstille overfart til Utklippan. Det
er Svenska kryssarkubbens
”uthamn”. Kafé ”vandrarhem”
og det går turbåt til og fra
Karlskrona. Havneavgiften var
250 kroner, men det var det
verdt.
Neste dag passerte vi mange
historiske steder i nordiske
sammenheng. i Brømsebro,
fikk vi en fredsavtale i 1658. Vi
tapte ”noe land” til Sverige og
danskene tapte Gotland, Øsel
og Halland. Kristianopel, en
vakker liten historisk by, et
siste brohode for danskekongen før hele Skåne ble overtatt
av svenskene i året 1658. Men
Bornholm fikk de ikke tak i.
Vi holdt så over10 knop hele
veien opp til Kalmar og stikker
så vidt over 17knop i kastene.
Vi måtte ta i bruk vår nye lille
stormfokk på 15 kvm og satte
et rev i ”storen”. Fruen døpte
forseilet til ”Lille Kuling”. Den
gjorde stor nytte for seg i
Østersjøen. Vi fikk telefon fra
slekta på Vestkysten der sterk
kuling sørget for landligge. Vi
derimot hadde fin fralandsvind

For fulle seil over Østersjøen.
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og nådde Kalmar på ettermiddagen. Kalmar var verdt to
dager med landligge. En vakker
by på en odde gjennomskåret
av bukter og kanaler, et fantastisk slott med festnings-verker,
skapte en fin atmosfære rundt
den gamle byen. Ølands-broen
ligger like nord for byen, der
den svensk ”sommer-residens”,
Solliden ligger, og Borgholm
slottsruin, en av de riktig store
og godt bevarte” minner fra
middelalderen. Kalmarunionen
som i 1389 innledet kongefellesskapet i Norden med Erik av
Pommern, adoptivsønnen til
Dronning Margrete. Svenskene
likte ikke kongen sin, og han
endte opp som sjørøver med
Visby som base. Til danske
kong Christan 1. mistet han
også etter hvert Norge og
Danmark.

Tirsdag kveld 19.juli seiler vi
mot det ukjente!?!
En vestlig bris førte oss ut i
havet fra Fårøsund. Vinden
økte på og vi endte opp med to
rev og en stormfokk på
10kvm. Vi lenset unna i 16
knop i løpet av natten. Klokka
04 om morgenen fikk vi Latvia
og ytre del av Rigabukten i
sikte. Vi fulgte hovedleden inn
i grunt-området og passerte
fyret Kolkas Rags, og var i le
av land kl.09 om morgenen.
Det var godt å slippe sjøgangen
da vi var i le av land inne i
Rigabukten.
Onsdag ettermiddag lå vi fortøyd 7mil opp i elven
Draugava i en liten marina nær
Gamlebyen i Riga. Distansen
over Østersjøen var ca
100n.mil og Rigabukten ned til
hovedstaden, ca. 85 mil. Utseilt
distanse fra Rygge var nå 950

Til havn i Riga.

n.mil. Ved ankomsten tok havnevakten våre papirer og en
politimann ordnet med kontroll av pass og at passasjerantallet stemte. Liv og jeg besøkte
Byen i 1987 under
Sovjetregimet. Bygninger og
menneskene var grå og triste.
Tilbudet i butikkene var svært
begrenset og køene var lange. –
Nå opplevde vi en vakker og
fargerik by. De fleste bygningene i jugendstil var rehabilitert
og usedvanlig vakre.
Rimi og Statoil var godt etablert der. Et besøk i en
Rimibutikk åpenbarte et vin og
spritutvalg uten like, og hvilke
priser!! Ikke rart at svenskene
bruker Riga som handleby. Vi
opplevde 4 uforglemmelige
dager med flerskrog-seilere fra
alle de nordiske landene. 48
båter med 250 mennesker deltok. Vi vant premien for den
lengste turen til ”treffet”.
Premien var en stor flaske med
stedets berømte ”medisin-brennevin”, nemlig Riga balsam.

Signal

Etter en liten stopp nord på
Øland i Byxeløsund, med
kveldsbad i alge-infisert vann,
(det skulle bli mye verre) satte
vi kursen for Gotland og Visby
og Pippi Langsrømpes filmstad.
Etter 12 timers seiling, var vi i
Visby. Byen er som sammenlignes med Gamlebyen i
Fredrikstad, er en fredet og
vernet by på UNESCOs liste.
Via Internet i havnen, fikk Lars
kontakt med seilforeningen i
Riga, og varslet at vi var på vei
til samlingen deres. Ellers ble
to døgn benyttet til å bli kjent
med byen stedet, historien, og
ikke minst med puber og spisesteder. Før vi forlot Visby,
ankom vår datter og hennes
samboer med ferge fra
Stockholm. Etter to dager seilte
vi ut og nordover mot
Fårøsund på nordspissen av
Gotland. Der fikk vi besøk av
polisen som registrerte oss og
utstyrte oss med utreisepapirer.
Latvia er medlem i Schengen,

men ikke godkjent med åpne
grenser mot resten av medlemslandene. Havnesjefen i
Fårøsund varslet oss om dette,
og de ønsket oss en god overfart da vi dro.
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Det var en krukke med ”skummelt innhold”. Den hadde en
fin varedeklarasjon fra doktoren som fant opp denne medisinen. To kvelder med fest og
fantastisk bevertning, orkester
og dans. Utrolig nok var det
Narvesen i Latvia som var en
av hovedsponsorene for arrangementet.

Signal

Turen hjemover startet ved
middagstid, søndag. I kveldingen var vi ute av Rigabukten. I
nord så vi to
estiske øyer, og
på babord side
var nærmeste
havn 38 sjømil
mot syd,
Ventpilts og
Liepala. I vestlig
vær er dette en
ugjestmild kyst.
Den likner på
Danmarks vestkyst, men er
brattere og høyere. Overfarten
på natten ble
noe mer slitsom
enn vanlig. Skarp bidevind og
rotete sjø. Mange slag innlagt
for å holde høyde mot
Fårøsund. Overfarten ble på
litt over 200 n.mil og utseilt tid
på ca. 30 timer. Båten fant
veien tilbake til havnen i
Fårøsund og vi avsluttet dagen
med et bedre måltid på en liten
restaurant v. fergeleiet over til
Fårø, - der Ingemar Bergmann
har sitt landsted.
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Seilruten tilbake til Norge inneholdt noen små avvik i forhold
til turen til Riga. Fra Fårø seilte vi direkte mot nordspissen
av Øland til havnen
”Grankulla-viken”. Det er en
innelukket grunn bukt med et
lite, gammelt fergeleie.
Nordenden ser ut som et ra, en
grusrygg som engang i tiden

ble gravet opp for å åpne havnen. Så til Kalmar og videre til
en liten nedlagt fergehavn,
Sandhamn. Derfra er den korteste veien over til Bornholm.
Så gikk turen videre til
Abbekås v. Ystad,
Falsterbokanalen og videre til
Christianshavn i ”Køben”.
Været var stort sett hyggelig,
algeveksten avtok og bade-lysten økte. Før Falsterbo seilte vi
inn i sommerens største regnbyge. På land hørte vi at det

I havn på Utklippan.

hadde falt 60mm nedbør på to
timer, og det var oversvømmelse mange steder. Så kom
tåken og skjulte innløpet til
Falsterbokanalen. De siste 6
n.milene seilte vi på ”det
levende Søkortet” og lyttet
etter andre båter i farvannet,
en heller lite hyggelig overfart.
Kvelden i København var herlig varm og byen hadde tørket
opp etter formiddagsuværet.
Nå var vi 560 mil fra Riga, og
vi følte oss nesten som hjemme.
Vi seilte videre mot Gilleleje
der vi traff Øyvind og Dorthe
Bordal, og hadde en fin samtale om båtliv journalistikk og
renovering av Øyvinds nyinnkjøpte seilfartøy. Fra Gilleleje

satte vi kursen mot Sæby der
Harald Molvigs ”Pierina”
befant seg. Med svak bris rett i
baugen ble det noen timer
motor opp mot vestsiden av
Anholt. Der møtte vi Statsraad
Lehmkuhl på full kryss østover
mot Tall ships Races. I kveldingen ble vi møtt av Harald
Molvig som geleidet oss inn til
en fin plass ved fiskerestauranten. Det er alltid hyggelig å
treffe seilervenner fra Moss.
Våre familier har hatt mange
fine seilturer og
hyggelig samvær med barn
og Optimistjoller på
Tronvik og i
Søly. Neste formiddag dro
Pierina til Læsø
og ”Rastløs”
nordover til
Skagen og
Bodilles kro.
Det har blitt en
tradisjon å
besøke kroen
når vi er i
Skagen. Neste morgen dro vi
med bleike og noe dønning for
motor mot Torbjørnskjær.
Vinden tiltok og vi nøyde oss
med den vanlige fokka spridd
ut mens ”Styrer-n Jonas” holdt
kursen mot gamlelandet. Jonas
vår kjære styremaskin prater
både med GPS, Vindretning og
kompasset, (og litt med mannskapet). Den var i bruk ca 90
% av seilasen til Riga.
PS. Vi traff ”Statsraaden” ved
brygga i Gamlebyen i
Fredrikstad dagen etter vår
ankomst til Makrellrød i Råde
båtforening. Vi hadde ingen
uhell og skader på skip eller
mannskap på vår uforglemmelige Rigatur. Øland, Gotland
og Østersjøen anbefales på det
varmeste.
Jon Reinskou.

Temakvelder 2006
i Tur & Havgruppen
Onsdag 22. februar kl. 1900 – 21.30

Gass og sikkerhet
hva skal vi ta hensyn til for å unngå uhell og ulykker i båten,
ved Ivar Olsen.
Onsdag 15. mars kl. 1900 – 21.30

Nyheter fra seilmakerne
Quantum Sails presenterer nyheter fra seilmakerne.
Vedlikehold av båter.
Representanter fra Internasjonal gir oss tips og råd.
Onsdag 5. april kl. 1900 – 21.30

Båthåndtering og seiltrim
Jørn Erik Ruud gir oss et innblikk i hvordan vi kan få mer ut av våre båter
på regattabanen.
Onsdag 19. april kl. 1900 – 21.30

Regattakomiteen går gjennom
årets Navigare Cup.
Med Hilsen Styret i Tur og Hav

«NORDISK OG NM EXRESS FEST»
TIL ALLE JOLLEFORELDRE OG ANDRE GODE HJELPERE.
Sent men godt skal vi feire gjennomføringen av to vellykkede mesterskap.

Sett av lørdag 11/3 !
Påmelding innen 1/3 til Unni Fylling Eriksen tlf. 951 21721, ufylling@online.no.

Signal

Jollestyret ønsker velkommen på klubbhuset kl. 19.30.
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Søly båthavn,
ei havn for alle i all slags vær!

Signal

Harald passerer Dover’s hvite klipper.
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Som nyvalgt leder av Havnestyret, ønsker jeg å komme med
noen synspunkter før årets
sesong riktig starter opp. Først
vil jeg få ønske alle brukerne av
havna et riktig godt nytt år, både
ivrige regattaseilere, hobbyfiskere, turseilere og båteiere som
mest koser seg på flybridge`n!
Alle er vi brukere av Søly båthavn og alle ønsker vi å ha ei
trivelig, vakker og funksjonell
havn!
I året 2006 vil det synlige arbeidet i havna mest være nødvendig
vedlikehold av brygger, moloer
og anlegg for øvrig. Selv om
havna etter 25 år fortsatt fremstår i god forfatning, vil nødvendig vedlikehold bare bli ytterligere påkrevd. Dette vil kunne
kreve større bevilgninger på vedlikeholdsbudsjettet.
Av nødvendige oppgaver vil
havnestyret få utført bl.a. reparasjoner av søndre steinmolo,
ferdigstille ny båtplass på nordre
molo, reparasjon av badebrygge
og videre gjøre ferdig moring av
E- og B- brygga. For øvrig vil
løpende / påkommende vedlikehold bli prioritert. Dette er også i
tråd med den tidligere retningsgivende tiltaksplan som er vedtatt
for båthavna. Dermed vil havna
fremstå som en funksjonell havn
også for alle de idrettsarrange-

ment som skal avholdes i løpet
av sesongen.
Havnestyret rakk å avholde to
møter før juleferien. Av saker på
dagsordenen så langt, var bl.a.
forsikringsavtaler som gjelder for
Søly båthavn, revidering av
ordensreglene, rutiner vedrørende
administrasjon av båtplasser i
havna og brannforskrifter / sikkerhetsregler. To grupper ble nedsatt som skal se på den
”Forretningsmessige drift av Søly
båthavn” og ”Retningslinjer for
bruk av strøm hele året”.
Det er et ønske at vi skal kunne
få til å legge ut på vår egen hjemmeside det vi har av ordensregler,
kontrakter, lover, instrukser, retningslinjer m.v.
Det siste året har vist oss at
været ikke alltid er som ”det
burde være”. Vi opplever stadig
”ekstremvær”! Det er ikke utenkelig at også Søly båthavn vil
kunne bli utsatt for nettopp det.
Spørsmålet som da reises, er om
”ekstremvær” er noe vi skulle se
nærmere på. Eller rettere sagt,
hva kan det føre med seg og hva
kunne vi eventuelt gjort på forhånd for å begrense skadene mest
mulig? For hva tåler egentlig Søly
båthavn av ”ekstremvær”?
Skulle vi utarbeide en plan, om
hvem som gjør hva under slike
Vår nye havnesjef, Aksel, er en
ivrig seiler også vinterstid.

forhold?
Dette er en utfordring som ble
drøftet på havnestyrets første
møte i november og havnestyret
nedsatte et utvalg som vil arbeide
videre med dette.
Jeg vil også benytte denne anledningen til å takke ”Signalmastens
venner” for den flotte signalmasten som havna har fått! Det
utarbeides nå et eget flaggreglement og vi ser fram til at signalmasten til sommeren skal pryde
havna med ulike flagg og vimpler! I tillegg ser jeg fram til et
nært samarbeid med vår nye
havnesjef Aksel Ellefsen. ”Å
hoppe etter Wirkola” (Hallvard)
er ingen lett oppgave, men allerede nå ser vi at Aksel var den
rette mannen til å overta. En
spesiell takk til Hallvard for den
fantastiske innsats som han har
utført for havna!
Tilslutt går nyttårs hilsen også til
vår faste dugnadsgjeng som
aktivt bidrar til at nødvendig
drift og vedlikehold blir utført,
her er det plass til flere!
Dersom ideer, tanker og meninger om havna skulle dukke opp,
så ta kontakt, det er sammen vi
blir ei havn for alle!
Vennlig hilsen Harald Molvig

Modellbåtseiling som brobygger
Moss Seilforening har
mange ulike grupperinger.
Vi har seilbåteiere og motorbåteiere, jollegruppe og Tur
& Havgruppe.
Regattaseilere, turseilere,
foreldre og barn. Selv om vi
er medlemmer i den samme
foreningen, føler vi kanskje
ikke alltid at vi har så mye
felles – gruppene mellom.
Det kunne det vært hyggelig
å gjøre noe med.
For meg som bedriver noe seiling, er det da naturlig å
komme med følgende lyse idé:
Hva med modellbåtseiling? Det
kan kanskje bli den brobyggeren vi trenger for å bringe flere
av oss litt nærmere et fellesskap. Og man må ikke nødvendigvis være en allerede garvet seiler for å ha glede av
denne aktiviteten, man trenger

ikke engang å ha en seilbåt.
De aller fleste av oss tar mer
eller mindre fri fra foreningen i
løpet av vinteren, og noen savner kanskje et fellesskap i
denne tiden. Modellbåtseiling
er noe det er mulig å holde på

med hele året. Og på Søly ligger jo alt så godt til rette. – Vi
har eget klubbhus til alle forberedelsene, og vi har en flott
arena både på utsiden og på
innsiden av moloen.

Signal
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denne aktiviteten midt i blinken når det gjelder å øke hyggefaktoren i foreningen. Det er
et mål å skape et sosialt fellesskap på tvers av de nevnte
grupperingene.

Signal

Vi er så vidt i gang med å etablere en egen modellbåtgruppe
i Moss Seilforening. Håpet er å
kunne samles for eksempel
annenhver søndag. Man bruker litt tid sammen til å rigge
båtene, så går man ut på brygge eller molo og seiler mot
hverandre. Skipperne sitter
ikke i hver sin båt mange sjømil fra hverandre, her står vi
side om side. Motorbåteier,
seiler og landkrabbe, mann og
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kone, ung og gammel.
Jolleseileren kan slå Tur &
Havseileren på målstreken, og
snekkeskipperen vinne over
brettseileren. Far og sønn, som
ofte pleier å være henholdsvis i
Optimist og på land; nå kan de
knive skulder mot skulder.
Konkurransen blir så ambisiøs
som man legger opp til selv;
her kan alle få være med. Og
med innlagte kaffepauser, blir
dette veldig sosialt. Derfor er

Det finnes mange ulike modellseilbåter, og har du lyst til å
vite mer, kan du for eksempel
besøke iom-nordic.org. Dette
er hjemmesiden til IOM-klassen, som er en av de mest
utbredte modellseilbåtene.
I løpet av det siste året, har det
blitt etablert slike miljøer i de
aller fleste seilforeningene
rundt omkring i Oslofjorden.
Det arrangeres mange seilaser
man kan være med på, hvis
man ønsker det. Du kan også
kontakte undertegnede for mer
informasjon om Moss
Seilforenings (forestående)
Modellbåtgruppe. Håper vi
ses!

Tove Kure
E-post: tove.kure@skanem.com
Anbefalte hjemmesider: iomnordic.org og moss-seilforening.org

Hallvard Tønnesson
– vår havnesjef i et kvart århundre
Et kvart århundre, det
er 25 år, det er lenge
det. Det må vel være
norgesrekord.
Hvordan kan det gå
an? Etter et av de vanlige ”bollegjeng”
møtene ved tolvtiden
spurte jeg Hallvard om
når det hele egentlig
startet.
Han fortalte at familien ble medlem av Moss
Seilforening i midten
av sekstiårene, Eldste
sønnen Torstein seilte
A- jolle i Vansjø under
ledelse av Jacob. Selv
fikk Hallvard en Snipe,
også i Vansjø.
I 1975 kjøpte Halvard
”Margrethe”, en Vindø 32,
som vi alle husker ble lagt i
bøye i Tronvikbukta på
åpningsregattaen på 1. mai.
Klubbhust i Tronvik var vel
Hallvards første store bragd
for foreningen. Han sto på
sammen med mange andre.
Vi har vel mange hørt
Hallvard og Torbjørn mimre
om hvordan de murte opp
peisen i det fine klubbhuset
som sto ferdig til 1977
sesongen.

18. mai 1981 ble den første
delen av Søly båthavn innviet,
med Hallvard som havnesjef.
Men 200 plasser var ikke
nok. I 1984 ble havnen ferdig
med i alt 320 plasser. Og
Hallvard var fortsatt havnesjef.
Høsten 1987 startet man
reisingen av Moss
Seilforenings nye klubbhus i
Søly. I løpet av vinteren ble
alt innvendig arbeid utført på
dugnad. I alt var over 90
medlemmer med på denne
store jobben. Hallvard var

Hallvard – en Skipper med stor S, i sitt
rette element.

med på både planlegging og
ikke minst gjorde han en fantastisk innsats i hele byggeperioden. Han er fortsatt
meget stolt av den flotte
liggende panelen på veggene.
Ikke en synlig skjøt på noen
av veggene. Det er ikke
dårlig.
På innvielsesfesten i klubbhuset i oktober 1988 ble
Hallvard utnevnt til
Æresmedlem I Moss
Seilforening som en takk for
den verdifulle innsats han
hadde gjort for foreningen
gjennom mange år. Det var
vel fortjent.

Signal

Men det var flere enn
Hallvard som hadde kjøpt
kjølbåt. I 1980 da Moss
Seilforening fylte

20 år, hadde Tur & hav gruppen hele 40 båter, men ingen
egen båthavn. Da planleggingen av Søly båthavn kom i
gang var Hallvard med i byggekomiteen.
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Signal

Da Moss Verft ble nedlagt og
overingeniør Hallvard
Tønnesson ble førtidspensjonert fikk han nye oppgaver i
Moss Seilforening. Høsten
1988 ble foreningen ble reorganisert. Alle båtplass leiere i
Søly ble medlemmer i Moss
Seilforening. I tillegg til
hovedstyret fikk vi styrer for
de enkelte aktivitetsgruppene
som joller og Tur & hav og
egne styrer for klubbhuset og
havna. Hallvard ble valgt inn i
hovedstyret og tok på seg jobben som foreningens kasserer.
Han fortsatte også som havnesjef i Søly og medlem av havnestyret.
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Og slik har det vært helt til
Hallvard i en alder av snart 75
år nå har funnet ut at nok er
nok.
Hallvard oppholdt seg ikke i
havna hele tiden. Han var og

er fortsatt en meget ivrig seiler.
Han har deltatt i utallige regattaer. I 1992 ble Vindøen
”Margrethe” sammen med
sønnen Torsteins ”Lykkeliten”,
en selvbygget Happy 27, byttet
inn i en Carl Beyer 33 og
familiekonsortsiet ”Rabagast ”
ble dannet på fifty-fifty basis.
Og ”Rabagast” seiler bare
bedre og bedre, nå med nye
seil og barn og barnebarn som
dyktig mannskap.
Hallvard er også en god lærer.
I mange år var han instruktør
på seilskolen som etter hvert
opererte fra Søly med 2 båter.
Det har blitt mange lange
turer, blant andre to transatlantiske tokter.
På vinterstid holdt Hallvard
også mange kurs for seil- og
båtinteresserte medlemmer.
Heldigvis ser det ut til at egenskapen som god instruktør går

Foreningens leder, Hans-Egil, takker
Hallvard på årsmøtet for hans
kjempeinnsats gjennom 25 år.

i arv. Torsteins jungmanskurs
har i mange år vært en fin start
for våre nye seilere og også
stor inspirasjon til seilerforeldre.
Selv om Hallvard ikke lenger
er med i ledelsen av Moss
Seilforening er vi sikker på at
han vil være til stede i havna.
Vår nye Havnesjef Axel
Ellefsen er glad for å få hjelp.
Vi i ”bollegjengen” vil sørge
for at han stol ved kaffeborde
står ledig når han kommer.
Vi takker Hallvard for den fantastiske innsats han har gjort
for oss alle og vi ønsker ham
lykke til videre.
Erik Johnsen

Signal
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Sport, utdanning og arrangementer i 2006
Ved nestleder og sportslig leder Thorstein Tønnesson
for alle som skal ha ansvar og
tilbys regatta i to dager med en
Klubben vår er en av landets
sosial ramme. Arrangementet får sentrale roller i et stevne. I tilmest aktive seilforeninger.
legg ønsker vi at så mange som
Seilerne våre hevder seg på topp- base i Kanalen, med Tollboden
mulig av de som bidrar skal ha
plan både hjemme og internasjo- som regattakontor og sosial
grunnleggende kunnskaper om
møteplass. IMS-båtene får havnalt. Treningsmiljøet vårt er så
regler og prosedyrer. Det er mye
neplass på sydsiden i kanalen
godt at vi trekker til oss gjestelettere å arrangere og mye morseilere fra mange andre klubber i med utlagt regattabane på
sommere å bidra når kunnskap
Værla, mens LYS-båtene og de
fjorden. Arrangementer i regi av
og erfaring kan deles på flere.
klassiske trebåtene vil ligge nord
Moss Seilforening setter stanVi håper at mange vil benytte
dard og brukes som referanse og for kanalbroen. Vi kommer til å
seg av årets kurstilbud. Her skal
seile regatta helt inn på Sundet
målestokk for gode stevner
det være noe for alle og enhver.
og by tilskuerne på spennende
landet rundt.
Kursene koster ikke noe og holdueller med store båter tett opp
Dette er slik vi vil det skal være.
des av våre egne kursledere. Alle
mot land.
Klubbhuset og havnen vår, med
Det er krevende, men morsomt å jolleforeldre og alle aktive LYS
nærhet til byen og fjorden gir
eller IMS-seilere bør for eksemarrangere regatta. Under de
oss muligheter som de fleste
pel unne seg et grunnkurs i
andre foreninger bare kan drøm- store stevnene våre er mange
arrangement og dømming.
ti-talls foreldre og entusiaster i
me om. Derfor vil vi fortsatt
Kurset går over fire kvelder og
sving med oppgaver i sekreutvikle oss og befeste vår rolle
gir blant annet grunnleggende
tariat, juryrom, startbåt, bøyesom regionens viktigste seilkunnskaper om
båter, trenerbåter, sikkerhetsforening, med god seiling i
båter, i kiosk og kjøkken. Vi stil- Kappseilingsreglene, startprosehyggelig miljø.
dyrer og signalflagg.
ler krav til formell utdannelse
I år lanserer vi Moss Raymarine Race for
Kurs
Start
Påmelding og informasjon
kjølbåter i samarbeid med vår nye
Nybegynnerkurs
2. mars
Thorstein Tønnesson, tt@gemsglobal.com
sponsor Bela
92268419
Jolleseilere og foreldre
Marin. Regattaen
Grunnkurs, regattaarrangement 14.mars
Hans Egil Eriksen, hans.egil.eriksen@peu.no
skal bli en årlig
og dommer
90578038
begivenhet der de
Arrrangør-2
Etter
PerBordal, per.bordal@c2i.net
92689424
Dommer-2
hotteste IMS-seilerTrener-1
8.mars
Frode Jørstad, fbajoer@online.no
ne, LYS-seilere, og
91536804
klassiske trebåter

ÅRETS VIKTIGSTE ARRANGEMENTER

Signal

Påskesamling for E-jolle og Zoom 8, 8.-11. april
Fjorårets påskeleir var topp, seilerne ga flotte
tilbakemeldinger. Topp mat er standard hos oss.
Som vanlig vil vi ha topp trenere, de beste vi kan
skaffe her til lands og for Zoom8 søker vi de
beste også utenfor Norge.
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Åpningsregatta og sesongåpning med flaggheis
og kanonsalutt 23. april.
I år kolliderer vår tradisjonelle åpningsdato med
et Norges-Cup stevne og vi harvalgt å flytte
sesongåpningen til helgen før.
Norges-Cup E-jolle, Laser og 29-er 17.-18. juni
Dette blir årets største jolleregatta i Moss.

Kretsmesterskap for joller i Moss 25.-26. aug.
Årets kretsmesterskap legges til Moss. Kretsen
vurderer dette som en fast ordning.
Moss Raymarine Race 18.-19. august
Vi har tatt mål av oss til å gjøre vår nye storsatsing til en av de mest populære regattaene i
Oslofjorden. Regattaen inngår i NORCs rankingserie for IMS-båter, der de hotteste båtene
med de beste mannskapene møtes. IMS-båtene
seiler på utlagt pølsebane, mens LYS-båtene og
klassiske trebåter inviteres til distanseseilas med
mål og / eller start på Sundet (Væravhengig).
Tollboden blir sosialt samlingspunkt fra fredag
ettermiddag.

Fra Mossesundet til Kina...
...med Ostindiafareren «Götheborg»
Turen vil ta omkring 2 år og
hun forlot Gøteborg 2. oktober
i fjor med kurs for syd spissen
av Spania som første stopp, en
reise som ville ta omkring én
måned. Den tok da den opprinnelige ruten som på den
tiden var å seile nord om
Skottland for å slippe å krysse
i den Engelske kanal der
strømforholdene skaper store
problemer for en seilskute.
Første stopp var Vigo, hvor
også Volvo Ocean Race startet
12. november i fjor og hvor
hun ble benyttet som dommerbåt under startprosedyren.
Hun seilte så til et kort opphold i Cadiz, hvor ostidiafarerne tradisjonelt bunkret masse
øl fordi vanlig drikkevann ikke
kunne holde seg i varmen.
Deretter satte hun kurs over
Sydantlanteren mot Brasil som
også var beregnet til én
måneds seilas. I Recife ble så

både julen og nyttår feiret.
I skrivende stund er hun på vei
til Cape Town i Syd Afrika
hvor overfarten er beregnet til
omkring 40 døgn. På sin seilas
videre mot Freemantle i
Australia, i kraftig medvind,
regner de også med å bruke
rundt 40 døgn.
Ved å benytte seg av sydvest
monsunen seiler de deretter via
Jakarta, Indonesia, Guanzhou
(Kanton) og beregner å
ankomme Shanghai i Kina på
sensommeren trolig i august.
Etter noen måneder i Shanghai
så vender monsunen til nordøst
og da begynner hjemturen via
Hong Kong, Singapore,
Mauritius, Cape Town,
Azorerne, London og på høsten 2007 er planen da å være
hjemme i Gøteborg.
Ønsker du å følge med på den
videre reisen så er den å finne
på www.soic.se.
Runar

Signal

Mandag 13. juni i fjor ankret
en kopi av et malerisk 1700talls frakteskip opp inne i
Mossesundet. Ostindiafareren
”Götheborg” fra 1738 hadde
blitt gjenskapt av entusiaster i
Gøteborg og var nå på en kort
visitt i Norge i forbindelse med
at den svenske kongen besøkte
Oslo ved 100-års jubileet. På
sin vei ut Oslofjorden var det
at den, av en for oss ukjent
anledning, ankret opp i
Mossesundet. Vi benyttet
anledningen med vår forenings
Sjark å ta den nærmere i øyesyn og videre ta noen bilder av
dette fantastisk vakre skipet.
Ostindiafarerne var i sin tid
bevæpnede frakteskip, som på
1700-tallet hentet kostbare laster med krydder, te og lignende
i Kina. Nå skulle turen gjentas
av den nye ”Götheborg” med
en fast besetning og betalende
passasjerer.
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«Den Lille Seilas» i kuldegrader
og lav vintersol!

Tidlig lille nyttårsaften møttes noen
båteiere i havna med kost og skrape,
for snø og is skulle fjernes. Og mens vi
børstet snø, skled ”Lille My” fra
Drammen inn i havna med tente lanterner! De startet fra Nærsnes klokka 0600
for å kunne delta i årets siste regatta i
Moss!

Signal

Etter skippermøtet klokka 1130, var 6
båter klare til å starte i ”Den Lille
Seilas”!
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Etter noen kalde og vindfulle dager,
smilte værgudene nok en gang til oss
med et par minusgrader og en svak
nordøstlig vind, fra 2 til 4 m/s. Det var

flatt hav og en lav vintersol kjempet
seg gjennom et svakt skydekke flere
ganger.
Seilasen var i overkant av 5 nautiske mil
og ble avsluttet med babord runding av
Revlingen, som lå der snødekket trolsk i
motlys.
Seilasen ble en flott opplevelse for alle
oss som deltok, selv om spinnakerleggene ble lite effektive for de fleste,
men moro var det!
Etter seilasen var vi nesten 40 personer
som satte til livs Anne Berits
”Hjemmelaget fransk fiskesuppe”! En
rett som bare er helt fantastisk!

«Frida» i fint driv mot mål.

Etter regattaen ble det servert fransk fiskesuppe m/øl og en «lille».

ta gjennomført i kalde omgivelser
på denne årets nest siste dag.

6.

Ref.: Harald Molvig

Signal

Under premieutdelingen var det krystall til deltakende skippere og flotte
premier fra Seatronic som ble delt ut
etter loddtrekning.
Så for 5. gang ble en uhøytidelig regat-

Og for ordens skyld, resultatlista:
1. ”Lille My” v/ Trygve Røste,
Drammen.
2. ”Olaf” v/ Jan-Erik Ruud, Moss.
3. ”VannaRi” v/ Bjørn Tore
Pettersen, Moss.
4. ”Frida” v/ Walter Kristensen,
Moss.
5. ”Pierina II” v/ Harald Molvig,
Moss.
”Birte Mari”v/ Ivar Olsen,
Moss.
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RØYKEFORBUD I
KLUBBHUSET
Et nytt år
Godt nytt år, kjære medbrukere av klubbhuset. Vi
har fått julen ut, og er allerede et lite steg inn i et nytt
år. I løpet av dette året planlegges det noen store
endringer både i og utenfor
huset. Vi er endelig i gang
med oppgaver som det har
vært snakket om i flere år.
Det første som vil skje, er at
nytt gulv blir lagt en gang i
løpet av ultimo mars. Resten
får lov til å være ”hemmelig” en liten stund til; planene må først sluttbehandles i
hovedstyret.

Signal

Røyking
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I husets instrukser (som bl.a.
gis til alle leietagere) er det
skrevet at det ikke er lov til
å røyke innendørs. Det tar
seg vel rett og slett ikke ut i
en idrettsforening å bedrive
den slags. Dessuten ønsker
vi å ha et sundt og godt
inneklima for alle. Det er
derfor nødvendig å minne
alle medlemmer på at man
ikke skal røyke inne i huset,
- verken på kjøkkenet, kontoret, i storstua eller andre
steder. Og det er forbudt å
kaste sigarettstumper på
bakken! Disse skal kastes i
”askepottene” som står ute.
Det er ikke sjelden at forel-

dre må krabbe rundt å plukke opp ”sneiper” før en jollesamling. Det skal vi ikke
ha noe av. Så jeg ber dere
alle innstendig om å respektere dette, så blir det så mye
hyggeligere for alle.

”Møteleder” er ansvarlig for
at oppvasken blir tatt hånd
om, slik at dette ikke blir
stående. Enten kan man
vaske opp for hånd, eller
man kan benytte maskinen.
Husker man på å varme den
opp når man kommer, er
den klar når møtet er over
(det tar bare tjue minutter).
”Forlat lokalet slik du selv
ønsker å finne det” er en
god regel.

Til slutt
Kioskinnkjøp
Ny seilsesong betyr nye innkjøp til kiosken. Til dere
som er ansvarlige for innkjøp under kommende
arrangementer: Det som skal
kjøpes inn av brus, sjokolade og is skal bestilles via
meg. Vi vil ikke ha en gjentagelse av fjorårets dobbeltinnkjøp. Sørg for å være litt
nøkterne, slik at vi ikke får
så store overskuddslagre av
varer. Det er nemlig ikke
god økonomi.

Så er det bare å glede seg til
våren. Selv om det ikke er
nevneverdig vinterlig akkurat nå i skrivende stund, er
det ikke akkurat badetemperatur heller. Båtene våre står
temmelig tørrskodde under
sine store presenninger; og
de venter, de også. De venter
på å få av seg stilongser og
ullvotter. Venter på å få
heist en spinnakker på vei til
neste rundingsbøye, venter
på å få tøffe utover en fredag ettermiddag. Ha tålmodighet; det er ikke så fryktelig lenge igjen. Bare noen
bitte små måneder…

Oppvask
Og med det samme jeg er i
det strenge hjørnet; vi må
alle være litt flinkere til å
rydde opp etter oss. Det syndes litt her, nemlig.

Tove Kure,
leder Huskomiteen

En stilfull og minnerik
45-års markering

45 år

Aftenens hovedtaler var
selvfølgelig en av foreningens stiftere og æresmedlem
Anton som kunne fortelle at
da han kom flyttende til
Moss som på slutten av 50årene var det ingen seilbåter
å se, bare motorbåter på
Værla og i Mossesundet.
Selv hadde Anton vokst opp
i et særdeles aktivt seiler
miljø i Tønsberg
Seilforening og savnet derfor
sterk et slikt miljø.

Som nyansatt
salgssjef hos Helly
J. Hansen ble han
relativt raskt innviet i sin sjef Leiv
Helly Hansen’s
tanker og ønske
om å få igjenstarte
en seilforening i
Moss. Dette
hadde selvfølgelig
ikke Anton det
minste imot og
sammen tok de
initiativet til en
annonse som sto i
Moss Avis den 2. juli 1960
hvor de inviterte interesserte
til et kåseri, film, båtprat og
eventuelt valg av interim
styre i Helly Hansen spiselokale på Høyenhall.
Interessen skulle vise seg å
være overveldende da det
møtte opp hele 80 personer i
ulik alder og av disse meldte
det seg 60 som medlemmer
allerede første kvelden den
nå så historiske dato 4. juli
1960.
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Lørdag 21. januar
var et 30-tall av
foreningens medlemmer med
Æresmedlemmene Hallvard og
Anton samt vår
leder Hans Egil i
spissen, samlet til
fest for å markere
at Moss
Seilforening hadde
passert 45 år.
Festkomiteen med
dens leder Tove
Kure, og godt
hjulpet Anton og Runar,
hadde lagt opp til en enkel
stilfull markering hvor de
nevnte æresmedlemmer og
foreningens leder alle med
ledsager var aftenens hovedgjester. Av de to øvrige
Æresmedlemmene oppholder Marit seg vinterstid på
sydligere breddegrader, mens
Erik samme ettermiddaghadde måttet gå til sengs i
influensa – vi savnet dem
begge sterkt.
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Leiv Helly Hansen’s kongstanke var at det primært var
ungdommen som nå skulle
engasjeres og derfor var han
så sjenerøs at han på firmaets vegne umiddelbart kjøpte
og stillet 5 A-joller (forgjengeren til Optimistjollen)
til disposisjon for seilere i
den nystartede forening.
Men det stoppet ikke bare
med det, for via sine gode
sosiale kontakter i Rotary,
Industriforeningen og
Handelstanden ble det sponset ytterligere et stort antall
A-joller, slik at det i løpet av
de neste 2 år disponerte
foreningen hele 50 båter av
denne jolletypen.
Nå når de yngste seilerne
hadde fått en slik ”flying
start”, var tiden kommet til
at også de vokse burde få
muligheten til utøvelse av
seil sporten etter at medlemstallet i foreningen nå
var kommet opp i 220 hvorav hele 68 var nye unge vordende ”Jungmenn”. Leiv H
H kjøpte derfor på egne
vegne inn 5 nye BB-11’er og
litt senere ytterligere 5 båter
av samme type. Disse ble
solgt videre til medlemmene,
bortsett fra en av båtene
som han ga til foreningen
som opplæringsbåt. Her var
det Egil Mikkelsen som fikk
i oppdrag å disponere denne
og samtidig være instruktør
og veileder for nye voksne
seilentusiaster.
At Seilforbundet hadde stor

tro på denne nystartede
forening viste de ved at det
ble arrangert Nordisk
Mesterskap i A-jolle på
Vansjø ved Nesparken allerede 2 måneder etter stiftelsen og 2 år deretter
Norges Mesterskap i den
største kjølbåt klassen BB11 på Værla.
Anton ønsket imidlertid til
slutt å rette oppmerksomheten på hvilken enorm
betydelse Leiv Helly Hansen
personlig har betydd for
Moss Seilforening i særdeleshet og firmaet Helly
Hansen i allmennhet. Han
henstilte derfor, henvendt til
foreningens leder, om at
dette blir markert spesielt i
forbindelse med 50-års jubileet i 2010.
Foreningens leder Hans-Egil
kunne innledningsvis fortelle
at han selv hadde startet
opp i A-jolle allerede på
slutten av 60-årene og så tilbake fra jolle seilingen på
Vansjø med stor glede.
Historien viser også at da
Moss Seilforening ble startet
var den en virkelig idrettsforening fra aller første
stund og med barne- og
ungdoms seiling i fokus.
Hans Egil er derfor glad for
at foreningen i dag fortsatt
er svært aktiv både som
arrangør av nasjonale og
internasjonale mesterskap,
og ikke minst har fått fram
et meget stort antall regatta
seilere i alle aldersgrupper

og som virkelig presterer
topp resultater fra Optimist
til større hav-regatta båter.
Ellers er Hans Egil’s intensjon og håp at vi fortsatt
videreutvikler Søly Båthavn
som både et idrettsanlegg og
trivelig havneanlegg for alle
våre medlemmer enten de er
brukere av seil- eller motorbåt.
Fest middagen ble som sedvanlig, i slike sammenhenger, avsluttet med en ”takk
for maten tale” på muntert
og engasjert vis fremført av
foreningens nestleder
Thorstein. Han takket festkomiteen ved dens leder
Tove Kure og hadde ingen
betenkeligheter med å tildele
både arrangementet og det
som var fortært terningkast 6.
Siden var det kaffe og nydelige hjemmebakte kaker (av
Tove K. og Solveig T.) og
avec. Her ble det hyggelige
og muntre hilsninger fra
både ”vår alles” Johan Thue
og fra Rådet ved undertegnede (som også fungerte
som aftenens toastmaster).
Dette ble på alle måter en
stilfull og minnerik 45-års
markering av vår forening,
men om mindre enn 5 år
blir det et riktig 50-års jubileum som vi alle ser fram til
med stor glede.

Runar

...og alle hadde vi det så hyggelig...!

Harald gir Gabi noen gode råd.
Einar og ekteparet Rekstad.
Hovedbordet med leder og
Æresmedlemmer med fruer.

Leder Hans Egil hyller foreningen.

Edith, Anton og Hanne.
Et av aftenens stilige par.

Thorstein takker for maten.

Geir, ekteparet Bjerke og Solveig.

«Sjøfarerne» i 2005: Sølve og Geir.

Gabi storkoste seg.
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Hyggelig par fra Kråkerøy.
Johan tenker ut noen gode historier.
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B-POST
Returadresse:
Moss Seilforening
Boks 371, 1502 Moss

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

Postboks 1011, Jeløy
Strandpromenaden 22, 1510 Moss
Telefon: 69 27 51 01. Faks: 69 27 52 65
www.moss-seilforening.org
Redaksjonsansvarlig:
Runar Thøgersen
runat@online.no

Økonomi Trykk as Moss - 69 27 96 00
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