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Endelig!
En usedvanlig snørik vinter
fikk sitt nådestøt i påsken,
og endelig kunne båtpussen
starte.
Men det er noen av oss som
trosser mengder med snø.
Jolleseilerne har startet
sesongen for fult, og årets
Påskesamling
for Zoom8 og
Europajolle
samlet rekordmange seilere.
Hele 85 seilere
fra hele landet
gjennomførte 4
flotte treningsdager på
Værla.
Landslagsnivå
på våre trenere, og hotellstandard på
maten gjør denne samlingen
til et høydepunkt.
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Å gjennomføre en slik samling med så mange seilere og
to bordsetninger pr dag,
krever mange dugnadstimer
og setter vårt klubbhus
under stort press. Alt er vått
og kaldt, og gulvet kan
sammenliknes med et gjørmebad. Vårt flotte nye flislagte gulv, besto prøven med
glans takket være husgjengen som så langt har gjort
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en formidabel jobb under
sterkt tidspress. Fint har det
blitt og flere oppgraderinger
står på planen.
Vintermånedene er synonymt med kursing og 15
medlemmer har fått skolering i hhv Arrangør 1,

Dommer 1 og Dommer 2.
En av klubbens Forbundsdommere jobber også med å
bli Internasjonal dommer.
Denne kompetanseheving,
uansett nivå, er helt avgjørende for at vi som forening
skal kunne opprettholde og
videreutvikle oss som arrangør av store mesterskap.

slik at seiling kan konkurrere med andre idrettstilbud
i distriktet.
Tiltaksplanen i havna blir
fulgt opp, og i mars ble
søndre molo forsterket og
sikret med nye masser.
Vedlikeholdet i havna er en
kontinuerlig
prosess, men
som det ble
vedtatt på Årsmøtet, skal
sikkerhet prioriteres.
Da er vi klare
for en ny
sesong, hvor
våre sportslige
høydepunkter
vil være
NorgesCup
for joller den 17.-18. juni og
Moss Raymarine Race for
havseilere den 19.-20.
august. Dette blir spennende, utfordrende og lærerikt, så jeg håper det vil stå
køer av mannskap som vil
ta i et tak og oppleve noe
som er gøy.
Vel møtt til en ny sesong.

Jungmannskurset er også i
gang. Dessverre har vi svikt
i antall deltagere, så her er
tiden inne for å tenke nytt,

Hans Egil Eriksen
Leder Hovedstyret

KLUBBHUSET —
PÅ VEI INN I NY DRAKT

Kompassrosen er støpt i korrekt posisjon.

utrangert noen møbler.
Hovedtoalettet har også fått
en aldri så liten ansiktsløftning, noe som etter hvert
også garderobene med toaletter skal få.
I skrivende stund er dette så
langt vi har kommet, men
oppussingen er på ingen
måte ferdig. Det er mange
prosjekter som ennå er halvgjorte, men vi får ferdigstille
ting etter hvert som det passer inn i timeplanen for seilerne og i forhold til utleiekalenderen. (Jeg regner med
at innen Signal går i trykken, er vi enda noen skritt
videre…)
Jeg vil gjerne takke alle som
har hjulpet til. – Selv om
man bør kunne forvente litt

frivillig dugnadsinnsats fra
foreningens medlemmer
(hm), er det uansett på sin
plass med en takk. Og til
dere andre; det kommer
flere dugnader. Huset må
males så snart forholdene
tillater det, og alle utearealer
skal rakes og ryddes.
Huskomiteen skal utarbeide
en dugnadsplan, og fordele
oppgaver til de ulike gruppene.
Vårpussen er godt i gang og
mange er allerede på vannet.
Nå ser vi vel alle frem til en
deilig båtsesong etter en
særdeles lang vinter.
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Endelig har huset fått sitt
etterlengtede nye gulv.
Huskomiteen har vurdert
flere alternativer, men valget
falt altså på fliser. Vi håper
dere alle synes som oss; at
dette ble riktig så vakkert.
Et slikt gulv har lang levetid,
er greit å holde rent og gir
samtidig et litt eksklusivt
preg. Det setter vi pris på og
det setter våre bruker og
leietagere pris på, skulle jeg
mene.
Husets innbo var velbrukt
og nedslitt; mye var til og
med i ferd med å falle fra
hverandre for n’te gang.
Derfor har vi nå nye,
sammenleggbare bord og
nye stablestoler i storstua.
Den nye bardisken er bygget
i lette materialer, og har 8
kraftige hjul. Den er altså
mobil, og kan flyttes ved
behov. Det vil nok vise seg å
være både nyttig og praktisk.
Veggene ble renset for alt,
og har fått en skikkelig
vask, så de fremstår nesten
som nye. Bilder og annet
skal etter hvert på plass
igjen; vi ønsker bare å tenke
gjennom en ryddig og
ordentlig løsning før vi
ferdigstiller akkurat dette.
I annen etasjes salongavdeling har vi fått ny og bedret
belysning, samt at vi har

På vegne av huskomiteen,
Tove Kure

3

Tusenfryd
mot varmere
vann

Tusenfryd på vei ut fra Olaho i Portugal etter at losen har gått fra borde.

Vinner av ”Sjøfareren” 2005, Geir Stenmark, gir oss et tilbakeblikk
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Alle har sine drømmer om ferie
og fritid. Noen går i fjellet,
noen nyter sola på terrassen,
og noen har en trang til å
bevege seg i sikk-sakk mot
horisonten. Selv om både fjellvandring og slaraffenliv i
hagen har sin sjarm, så har
sommerdrømmen for vår familie vært knyttet til det siste.
”Vår familie” består av to foreldre og tre barn. Vi kjøpte vår
første seilbåt da barna begynte
å komme til verden. Barnas
skjebne var dermed forseglet
de 15 påfølgende somrene.
Som for mange andre i Moss
Seilforening ble båtliv og seiling den store familieinteressen.
Barna seilte jolle, og alle seilte
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Tusenfryd. Samtalen ved middagsbordet dreide seg ofte om
hvordan en optimistseiler skal
vinne starten, eller om havneforhold på Anholdt.
Men hva skjedde etter
hvert? Jo barna ble større, og
syntes ikke lenger det var like
morsomt å bli med foreldre i
seilbåt. Skagen mistet litt av
sin sjarm etter 10-15 besøk.
Og så var det været da; rom
slør i varm sommerbris ble ofte
til motvind, regn og frosne
fingre….
Samtidig som vi brukte
båten vår mindre og mindre,
startet en drøm om å finne en
ny måte å glede seg over
Tusenfryd på.

Tusenfryd
Båten vår er av den gamle og
trauste typen, en Sweden
Yachts 41 fra 1982. Den ble
bygget som en egen racingutgave med dypere kjøl (2,50 m!),
høy rodrigg, masse vinsjer,
samt kevlarforsterkninger i
skroget. Til tross for sin gyldne
fortid må den nå se seg forbiseilt av nyere og mindre båter,
selv om dette skyldes skipperen
like mye som båten. Vi har
hatt Tusenfryd i 11 år, og vi
synes at båten bærer alderen
godt, med vakre linjer og god
helse. Den er godt utrustet og
tåler dårlig vær.

☛

Papirkart ble kjøpt av seilere
nettopp hjemkommet fra
Middelhavet. Gjenbruk er en
god ting! Slitasje og alder tyder
på at kartene har passert
Biscaia mer enn én gang. Etter
noen avveininger ble radar vraket fra innkjøpslisten. Da jeg
noen måneder senere seilte
alene gjennom Kanalen lurte
jeg flere ganger på hvor klokt
det valget var.
Tåke……
18. juni bar det av sted fra
Thyborøn på Jylland, dit båten
hadde blitt seilt i pinsen. På
forhånd hadde vi planlagt de
forskjellige etappene. Alle i
familien skulle være med, men
til forskjellig tid. Fram til
Bretagne fikk skipperen klare
seg alene. Over Biscaya skulle
Sebastian på 18 år være med,
mens fra Galicia til Perpignan
ville mannskapet variere. Først
kom Sølve, som er kona mi,
deretter barna Aurora og
Sunniva. I Cadiz skulle også
Auroras venninde Mathilde og
faren hennes, Roald, mønstre
på.

Sunniva og Aurora koser seg i
cockpiten.

Det tok ca 10 minutter før
radaren for første gang var
dypt savnet. Selv om sikten var
brukbar i Thyborøn, var det
som ertesuppe før båten var
utenfor innseilingen. Tåke ble
et stikkord for strekningen
fram til Bretagne. Det var sjelden mye vind, men ofte hørte
man skip som ikke kunne sees.
Dette var en ny erfaring. Selv
med kartplotter og et våkent
blikk ble jeg av og til svett i
panna. Heldigvis er mye av
skipstrafikken relativt forutsigbar. Ved å holde seg unna
avmerkede leder og ved å seile
tett ved kysten kan mye unngås. Når man passerer innseilingen til store havner som
f.eks Rotterdam må imidlertid
oppmerksomheten være på
topp. Seiler man alene er det
lurt med en bærbar VHF i
cockpiten.

☛
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Sommerdrømmen
Vår drøm ble at seilingen igjen skulle
bringe oss til nye havner, at barna fortsatt
skulle oppleve familieseiling som spennende, og at klimaet
kunne være mer gjestmildt enn det vi
finner i Skagerrak.
Hvordan skulle vi få
til det? Den ”store
turen” til tropiske
korallrev og kokospalmer var ikke realistisk for vårt vedkommende. Svaret ble
Middelhavet. Stadig
flere nordmenn finner
seg et sommerhus i
Spania eller
Frankrike. Vårt sommerhus skulle flyte på vannet,
og det skulle hete ”Tusenfryd”.
Planleggingen begynte for to
år siden. Gjennom venner med
sommerhus nær Perpignan i
Frankrike fant vi fram til en
havn som kunne egne seg til
første vinteropplag. I Port
Leucate finnes en seilmaker
som også driver vinterlagring
av båter. Havna er moderne og
trygg, seilmakeren snakker
engelsk og prisen er grei. Vi
bestemte oss raskt. Sommeren
2005 skulle turen skje. Siden
båten har så dyp kjøl ville
kanalveien gjennom Europa
ikke være aktuell. Med en tidsramme på 7 uker måtte turen
gå gjennom den Engelske
Kanal, over Biscaya og rundt
Gibraltar. Sjøveien er 2500 nm
så tiden burde være mer enn
tilstrekkelig.
I utgangspunktet var
Tusenfryd godt skikket for en
slik seilas. En del utstyr måtte
likevel anskaffes, hvorav
Navtex og en god kartplotter
var det viktigste. Nautisk
Almanakk er obligatorisk.
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Kanonene vokter
Vasco da Gamas fødeby,
Sines i Portugal.
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Langs kysten av Nederland
begynte en annen uvant faktor
å gjøre seg gjeldende. Under
samme vindforhold ga tre
timers morgenseilas 30 nm
mens samme innsats senere på
dagen bare ga en tredjedel.
Mange mosseseilere har opplevd at strømmen kan være stri
ved Skagen. Likevel er det bare
de mest regattainteresserte som
tenker på strømforhold for å
vinne noen tiendels knop. I
Kanalen er det annerledes!
Strømretningen skifter med
tidevannet, og kommer normalt opp i 3 knop. På korte
etapper vil de fleste velge medstrøm. Tidspunktet som seilbåter forlater en havn forteller
derfor om de akter seg østover
eller vestover. På lengre etapper
spiller det mindre rolle siden
medstrøm og motstrøm oppveier hverandre.
Noen ganger er timingen
ikke et spørsmål om å vinne
knop, men om å unngå problemer. I passasjen mellom
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Alderney og Frankrike kan
tidevannsstrømmen komme
opp i nesten 10 knop. Den som
seiler på galt tidspunkt, med
strøm og bølger i hver sin retning, vil neppe glemme turen
med det første. Det gjelder å
passere i den rolige timen idet
strømmen snur. Like uvant er
tidevannsforskjellen, som ofte
når 7-8 meter. Mange havner
har imidlertid rikelig med
dybde selv ved lavvann, og de
fleste flytebrygger kan fritt
bevege seg opp og ned langs
påler.
Hadde vi så noen problemer
på turen vår? Nei, ingen store.
Strømmen, skipstrafikken og
den dårlige sikten gjorde det
slitsomt med aleneseilas
gjennom den Engelske Kanal.
Etter at Sebastian mønstret på
var det greit å seile over
Biscaya. Turen tok to og et
halvt døgn, og gikk i rett linje
fra Brest til La Coruna. Tidvis
blåste det godt fra nordvest,
men rom slør ga fine forhold.

Vind og bølger tok også godt
utenfor Galicia, det nordvestre
hjørnet av Spania.
Kyststrekningen her kalles
”Costa del Mortes” (de dødes
kyst). Ikke spesielt oppmuntrende!
Fra Jylland til Gibraltar var
det kun 3-4 ganger at det blåste stiv kuling over lengre tid.
Den eneste gangen med virkelig kraftig vind opplevde vi
under rundingen av Cabo de
Sao Vicente, det sørvestre hjørnet av Portugal. I bakkant av
neset ble en stiv kuling forsterket til 25-30 m/s, noe som kostet oss en spjæret genoa. Vi
lærte mye om vind og ”hjørneeffekter” den dagen.
Etter Gibraltar seilte vi 600
nm nordover mot Perpignan.
Her hadde vi flatt vann og sjelden mer enn lett bris. Med en
genoa 4 som erstatning for det
ødelagte seilet var det få som
ble imponert over farten til
Tusenfryd på den siste
strekningen.

☛

Lisboa med sine
gamle trikker og
Cadiz med snirklete
middelaldergater. Vi
hadde også en spesiell følelse da vi seilte forbi Gibraltar
med Afrika på styrbord. For noen millioner år siden dannet Gibraltar en
demning mellom
Atlanteren og et
lavereliggende innlandshav. Til slutt
brast demningen.
Det er godt at ingen
seilbåter var i nærheten akkurat da!
Det siste døgnet på
veien mot Gibraltar
steg vanntemperaturen med 5 grader.
Tidligere hadde
badevannet vært
like kalt som på en
forsommerdag i
Oslofjorden.
Sol og varme
Etter drøyt syv uker
seilte vi inn i havna
i Port Leucate. Vi
hadde da logget ca
2800 nm fordelt på
23 etapper.
Underveis hadde vi
hatt god tid til å
gjøre mye annet enn
å seile, og turen hadde gått slik
som vi hadde håpet. I løpet av
et par dager kom båten på
land og vi reiste hjem til
Norge.
I dag sier kalenderen 20.
april. Utenfor vinduet ligger
det fortsatt en liten snøhaug.
Det har gått 8 måneder siden
seilturen tok slutt. Vi vet at
Tusenfryd har det bra, men at
hun begynner å bli lei av å
ligge på land når Middelhavet
glitrer rett ved. Snart skal hun
få kjenne det salte vannet på

Øverst: Trikken i Losboa har sin
sjarm.
Midten: Havna Blanes i Spania.
Nederst:Trucken i Port Leucate er av
den solide typen.

nytt. Hun må venne seg til
solen nå, for her skal hun bli
noen år. Om ikke lenge dupper
hun trolig i en bukt på
Korsika, og når snødybden i
Moss neste gang passerer halvmeteren, håper vi at Tusenfryd
nyter en mild vintersol på
Sardinia.

Signal

Delfiner og månefisk
I hovedsak var det de hyggelige opplevelsene som preget
turen. Alle som seiler har naturen tett på. Hver dag på havet
ga noe nytt, ofte annerledes en
det vi var vant til hjemmefra. I
Biscaya dukket de første delfinene opp. Siden kunne vi stadig se flokker som lekte seg
rundt båten. Av og til boltret
de seg under baugen, mens de
andre ganger imponerte med
luftige sprang. Spenstige var
også flyvefiskene som vi så ved
et par anledninger. I stille vær
overrasket vi hai som svømte i
overflaten. Vi så også vågehval
og den klumpete månefisken.
Sistnevnte minnet mer om en
flatklemt kjempepotet enn en
fisk. Utenfor Portugal forekom
myriader av svømmekrabber i
vannskorpa, nesten som belter
av glassmaneter her hjemme.
Helt fram til Gibraltar vrimlet
det av sjøfugl. Lirer, suler og
havhest fløy stadig forbi. Noen
ganger dyppet en havsvale de
lange beina i bølgetoppene.
Spennende var også mange
av de stedene som vi besøkte.
Langs Kanalen satte tidevannsforskjellene sitt preg på havnene. Dieppe og Cherbourg
endret karakter etter hvert som
vannet steg. Det værharde
Bretagne var vakkert med alle
sine steinhus i det grønne landskapet. I Brest opplevde vi
hvordan regn og sol gjerne
vekslet hver time.
Lokalbefolkningen fortalte at
det alltid er slik. Galicia var
noe spesielt. Denne varierte
kyststrekningen av Spania
hadde små fjorder, øyer og
sund som kunne gi assosiasjoner til vårt eget land. Byer som
La Coruna og Bayona var sjarmerende. Likevel hadde relativt
få utenlandske turister funnet
fram hit.
Lenger sør opplevde vi

7

Jollegruppa i Moss Seilforening

– en beretning om høst, vinter og vår

Signal

Når denne artikkelen skrives, er
årets påskesamling i Moss akkurat ferdig avviklet. Den skal vi
komme tilbake til, men det har
skjedd mye siden årsberetningen
ble lagt fram høsten 2005.
Jollegruppa i Moss Seilforening er mer sammensatt enn på
mange år. Det er ikke lenger
optimistjolle og europajolle som
regjerer alene i jollegruppa. Året
2005 er året da Zoom8 etablerte
seg som klasseklubb i Norge.
I jollegruppa valgte flere av våre
seilere å gå over i denne båtklassen i løpet av fjorårssesongen.
I skrivende stund er det 5
Zoom8-seilere i medlemsgruppa.
Klubben arrangerte to klassemesterskap i løpet av 2005. På
grunn av den veldige økningen i
antallet båter fikk klasseklubben
dispensasjon til å arrangere et
andre klassemesterskap slik at
de kan arrangere NM allerede i
år. I all ”stillhet” gikk Erik
Snerlebakken bort og ble klassemester i Zoom8 helt på tampen
av høstsesongen!! En kunne for
øvrig se våre treningsivrige
Zoom8-seilere på vannet gjennom hele høsten, helt fram til
fjorårets julegrøtseilas. På denne
helga i desember er grøt og
gløgg NESTEN like viktig som
det å vinne seilerstafetten med
juletre i optimistmasta.
I tillegg til Zoom8 er det
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kommet en snipe i klubben, ja
nå er det faktisk 2 etter at vi
fikk en nykommer i vinter.
Kanskje vil våren bringe med seg
et løft også for denne tomannsjolla.
Høsten 05 bestemte de to
siste års juniorjentene i e-jolle å
forlate europajolle til fordel for
tomannsjolla 470, som også er
OL-båt for jenter (enn så lenge).
I kjølvannet av e-jollejentene,
som nå er blitt 470-jenter, må vi
dessverre vente en stund før
foreningen får nye jenteutøvere i
klassen. Ved inngangen til 2006
har foreningen ingen egne jentemedlemmer, kun gjesteseilere av
hunkjønn, i den båtklassen, hvor
Moss i en årrekke har hatt svært
gode tradisjoner. Heldigvis har
vi markante og gode gutteseilere
i klassen. Selv om vi blant guttene har noen av de beste e-jolleseilerne i landet, og klubben
oppleves som attraktiv for seilere fra andre klubber, er klubben inne i en periode der arbeidet med ny rekruttering blant de
aller yngste, er viktigere enn på
lenge. I landet for øvrig er
rekrutteringen av nye seilere
svært god, men i Moss sliter vi
noe til tross for gode presseoppslag, gode arrangementer og
toppresultater i flere båtklasser.
Våren 2006 er det 10 deltakere
på jungmannskurset. For oss

som er glade i sjøen og glade i
seiling, er det et altfor lavt tall.
Med ambisjoner om å være en
attraktiv forening i årene som
kommer, er tallet også for lavt.
Av bredden og mangfoldet kommer også resultatene. Moss Seilforening burde med sin beliggenhet ha alle forutsetninger for å
lykkes, men vi som er etablerte
medlemmer, må legge til rette
for nye medlemmer og gjøre vårt
for at nye voksne og unge skal
trives. Vi ønsker både bredde,
mangfold og toppidrett. For å
lykkes med en slik målsetting
må alle trekke i lag.
Sosial tilhørighet er en viktig
del av helheten. Foreningen
kombinerer dette for de yngste
gjennom vinteren ved å blant
annet tilby innetrening i gymsal
en gang hver uke helt fram til
påske. Som trenere har vi hatt
E-jolleseilerne Tina Løken Nilsson, Monica Rodal og Lars Egil
Eriksen. For de noe eldre seilerne er det treningssentre som er
alternativet. Hovedtrener, Frode
Jørstad, har vært delaktig for å
tilrettelegge et treningsopplegg
spesielt for seilere. Hovedtrener
har også ”besøkt” treningssentrene gjennom vinteren for å teste
utøverne etter avtale. I tillegg til
bevisst fokus på grunntrening, blir temakveldene

☛

Optimistklassen i
Moss er i en overgangsfase etter at flere
utøvere forlot denne
båttypen til fordel for
Zoom8 i fjor, men det
er hyggelig å registrere
at det kommer både
jenter og gutter i tiden
framover.
En annen gruppe
med utøvere i foreningen, som har stor
utferdstrang, er medlemmene i brettgruppa
til Moss Seilforening.
Brettgruppa har
rekruttert flere nye
medlemmer de siste
par årene. Også denne
delen av foreningen
nyter stor anseelse.
Spennende å registrere
at det blant de nye
medlemmene er både
unge og godt voksne
ut-øvere. For tiden har brettgruppa seilere på trening i
Karibien, Sør-Afrika og på Gran
Canaria. Mens mange satser på
regattaseiling i Formula og de
nye RX-brettene (ol-klassene), er
det i Moss blitt et miljø for
øvelser som Freestyle og Wave.
Uansett ambisjoner er det en
målsetting at de som ønsker å
være medlemmer i jollegruppa,
skal trives og føle at seiling er
morsomt. Vi har de siste årene
vært den mest markerte foreningen for jolleseilere i Østfold
seilkrets. Det er vårt ønske at vi
kan forbli en god forening for
jolleseilere, men vi ønsker også å
bidra til at de øvrige foreningene
får fram flere jolleseilere fordi
idretten tjener på økt bredde, og
da er det viktig at flere foreninger blir synlige. Vi ønsker å samarbeide for seilingen sitt beste.
På samme måte har vi også et
utstrakt og godt samarbeid med
Soon Seilforening.
I 2005 var vi vertsforening og
arrangør for JrNordisk mesterskap for joller. Det var STORT.
Vi hviler ikke på laurbærene,

men er i juni år arrangør for NC
for E-joller, 29’er og Laser. Siden
denne konkurransen blir avgjørende for uttak til internasjonale mesterskap, regner vi med
høy temperatur.
I tillegg til 2 Østfold-Cup’er
skal vi arrangere KM i slutten av
august.
Hovedtrener for Moss
Seilforening i 2006 er Frode
Jørstad, som i fjor og året før
der.
Vi gleder oss til årets sesong
med blide jungmenn, jenter og
gutter i skjønn forening med seilere som er i foreningen fordi de
trives og føler at de blir ivaretatt. Vi ønsker og ser fram til
blide foreldre som står på brygga og tar i mot seilere som kommer i land. Mine barn og dine
barn. De er alle idrettsutøvere i
samme forening.
God seilsommer enten du og
dere er med i NC (NorgesCup),
ØC (ØstfoldCup) eller bare
synes det er morsomt å seile
jolle. Vi ses på brygga.
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for jolleseilerne på Søly et viktig
treffpunkt, men også viktig
påfyll av kunnskap. I vinter har
vi hatt fokus på seiltrim med
landslagstrener Thomas
Guttormsen, meteorologi med
oceanograf og meteorolog Lars
Petter Røed og ikke minst
idrettspsykologi med høgskolelektor Jon Løkke. Spennende og,
får vi håpe, innholdsrike kvelder
for seilerne. Idrettspsykologi har
vært gjennomgangstema, og
J. Løkke har møtt seilerne
gjennom 5 kvelder fra i høst
med siste kveld uka før påske.
Mye tid har vært brukt til å
fokusere på mål, det å lage egne,
realistiske mål og bryte ned
handlinger i seiling for bedre å
kunne vurdere egne handlinger.
Moss seilforening arrangerte
også en egen alpintur der vi inviterte alle jolleseilere og foreldre
fra kretsen til å delta på en
alpintur på Norefjell.
For stadig flere jolleseilere
blir sesongen forlenget ved tidligere seilsamlinger. Gode klær og
godt utstyr gjør at enkelte seilere
setter båtene på vannet allerede i
januar/februar. I vinter har snø
og is skapt vansker flere steder,
men for 470-jentene har treningen vært lagt til Cadiz i SydSpania. Gjennom treningsopplegg tilrettelagt fra Norges Seilforbund (ToppSeil for OL-klasser) har de hatt muligheten til å
kombinere seiling og skole. 470
er en krevende båt og en stor
internasjonal klasse. Jentene må
ha tålmodighet til å være ”læregutter” på nytt. Mathias Mollat
ble tatt opp i seilforbundets
ToppSeil-lag for rekrutteringsklasser høsten 2005. Mathias
Mollat overbeviste allerede i sin
første sesong som rekrutt i Ejolle. Mathias har utallige treningstimer på vannet før sesongen begynner for de fleste. Erik
Snerlebakken ble vinteren 2006
tatt opp i et eget breddeprosjekt
for lovende unge idrettsutøvere.
Erik var en av de første seilerne i
Moss som gikk over i Zoom8.

Dag Løken, jolleleder
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Jollegruppa har også i år klart
å arrangere seilsamling for en
stor gjeng svært så ivrige seilere. Etter over 500 timers dugnadsinnsats, der planleggingen
startet tidlig, kunne arrangørene ta en velfortjent pust i
bakken fra tirsdag kveld den
11. april. Da hadde 87 seilere,
8 trenere og et stort mannskap
av frivillige vært i høy aktivitet
i 4 dager.

10

Planlegging
En komite på 4 seilforeldre
startet planleggingen av neste
års påskesamling, allerede i
oktober i 2005. Med en stadig
økende Zoom8 klasse og kanskje en redusert E-jollerekruttering hadde vi en ide om å invitere begge klasser. Når vi samtidig i Moss seilforening hadde
4 Zoom8 seilere og hadde
klassens beste seiler etter høstens prøve-NM, var saken klar.
Vårt ønske ble lagt frem for
styret i Zoom8-klubben og vi
fikk full støtte. Vi hadde samtaler med Laser-miljøet også,
men tilbakemeldingen kom
ikke automatisk, så mer ble det
ikke noe av den veien.
Gjennom vinteren ble pro-

Påskeleir
2006
grammet avklart, arbeid fordelt, invitasjon lagt ut på
Internett og reservasjoner
avtalt.
Utover vinteren, som i år
ble veldig lang, var påmeldingene først svært få, før det i
begynnelsen av mars raste på.
En avtale med Zoom8-klubben
om økonomisk støtte hvis det
ikke kom 20 klassebåter, gjorde at vi kunne gjøre avtale med
hvertfall to trenere. Vi fikk to
svært gode trenere til å si ja,
dertil en fra Sverige som har
noe lengre erfaring fra denne
båtklassen. Påmeldingene fortsatte å rase inn, og vi møtte
”maksgrensen” vi hadde satt
basert på tidligere erfaringer.
Hva gjør vi nå? Komiteen økte
grensen til 70, det skal vi klare,
sa vi. Påmeldinger fortsatte,

bare i Zoom8 alene var vi
raskt oppe i 30 stykker, og vi
som sammen med klassestyret
hadde tippet på 15 stykker!!
Påmeldingene fortsatte og vi
etablerte ventelister, men ingen
ombestemte seg, så tilslutt var
det 87 seilere som ønsket å
komme til Moss, også det etter
at vi hadde sagt ifra at det var
fullt, når vi passerte 70. Med
full vinter, tykk is ved alle seileranlegg rundt Oslofjorden og
en avlyst breddesamling for Ejollene, ble presset på oss veldig stort. Skulle Moss
Seilforening skuffe nesten 20
seilere og kanskje bidra til den
verst tenkelige starten på årets
sesong? Ville anlegget på Søly
klare dette? Huset skulle jo
gjøres om og ute var det snø, is
og store brøytekanter? Hvor
skal vi plassere alle jollene?
Komiteen hadde diskusjoner
pr. mail, og da ”innegjengen”
sa ja dette skal vi klare og vi
fikk ordnet det siste på sikkerhet- og logistikksiden, og litt
snømåking, - ja da var det bare
og ønske alle velkommen til
Moss. Takk til Soon Seilforening for lån av trenerbåter.

☛

Samlingen
Selve gjennomføringen gikk
svært så bra. På lørdag når alle
kom og været var som dårligst,
ble biler dirigert, hengere plassert og båter rigget. Dette i tillegg til at øvrige medlemmer
fikk pusset på sine båter. Ingen
ble hindret i sine gjøremål og
alle var svært så positive til litt
”action” i havna. I huset ble
det servert mat i ”to etasjer”
og det ble holdt briefinger i
alle kroker av bygget. På vannet hadde vi god kontakt med
Bastø-fergene og på tross av 0
grader i luften og bare noen få
plussgrader i vannet, kom alle
seg gjennom seiløktene. Utover
dette så var det trening på
Spenst, svømming i
Mossehallen og orientering
rundt på Søndre Jeløy. Nytt av
året var 7-kamp for lag, der
begge klasser ble mikset i lag,
som gjennom individuelle
resultater, stafetter på land, i
svømmehall og med seilbåt,
fikk testet sine ferdigheter
langt utover hva de ellers gjør.
Seilerne fikk også ”kjendisbesøk” da gutta fra Berserk dukket opp, med film og historier
fra sin seiltur med en Albin
Vega over Svalbard, iskanten
mot Nordpolen og via Vadsø,
Arkhangelsk, Kvitsjøen,
Østersjøen og tilbake til
Shetland – på reise for å knytte
vennskapsbånd. Jarle Andøy
og Alex Rosen fikk ungdommene til å sitte lutter øre i to
fulle timer!

Seilforening verdsetter aktiviteten med å bidra til større økonomisk satsing på konkurranseidrett i foreningen.
Hvorfor ønsker så mange å
komme til Moss for å seile i
Påsken, kan man spørre seg –
for dette var en stor suksess!
Da svarer vi: Hvor i Norge har
du samme muligheter, som vi i

Påsken ved Bredebukt.

Resultatet etter samlingen er
87 storfornøyde seilere, som
alle er blitt bedre, fått individuelle tilbakemeldinger og hatt
et sosialt felleskap de setter
pris på. For Moss Seilforening,
så er vårt renomè i norsk jollemiljøet forsterket og vi har fått
et økonomisk tilskudd til idretten i Jollegruppa. Denne gang
som et resultat av kjempe stor
dugnadsinnsats, sponset frukt
og grønt og et flott anlegg på
Søly. Vårt håp er at dette igjen
skal bidra til flere gode sportslige resultater og større bredde
i Jolleseilingen. Det er også et
håp at hovedstyret i Moss

år har benyttet oss av. Rundt
oss har vi flotte Mosse-fasiliteter: Søly, Værla, Søndre Jeløy,
Vandrehjem i Nesparken,
Mossehallen og velvillige
Spenst. Av dette må det bare
bli en flott seilsamling, men
ikke uten en kjempeinnsats fra
Jolleforeldre i Moss
Seilforening. Takk til dere alle
som stilte opp, - fra foreningen, fra Soon Seilforening og fra
besøkende jolleforeldre.

Peter C. Mollatt
Leirsjef

Signal

Vi har brutt mange ”barrierer”
denne gang – den 12’te i
rekken.
Vi har åpnet for en annen båtklasse i tillegg, vi har drevet
aktiv markedsføring også via
internett, vi har klart å håndtere et stort antall seilere, vi
har satset på ”kjendisbesøk”
for økt motivasjon, vi har leid

buss for å flytte så mange mennesker rundt i Moss og vi har
søkt om og mottatt økonomisk
støtte fra Oslo og Akershus
Seilkrets og fra Østfold
Seilkrets. Å bryte barrierer er
en seilers utfordring hele tiden.
Vi har gjort det denne gang og
føler at det har bidratt til fornyelse.
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Signal

Med noen tanker og ønsker for kommende sesong
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En god vinter av det gamle slaget er forbi, de fleste presenninger har maktet snø presset,
og vi kan bare glede oss over
båtsesongen som raskt nærmer
seg. Jeg tror ikke det er mye å
klage over hva angår forholdene i havna gjennom vinteren.
Noen vil kanskje si at det
kunne ha vært brøytet noe
bedre i perioder. Men til det vil
jeg si at alt har sin pris. Vi må
se nytten mot prisen.
Men enkelte har tydeligvis ikke
oppfattet havnestyrets pålegg
om ikke å ha strøm tilkoblet i
båter på land av hensyn til
brannfare. Batteriladning i
maksimalt to døgn er det sagt
ok til. Men det er ikke nødvendig å lade særlig ofte. En til to
ganger i løpet av vinteren er
tilstrekkelig. Med stadige snøfall var det ikke særlig vanskelig i mange tilfeller å fastslå at
visse kontakter sto på overtid.
Her handler det om hvilken
risiko vi alle vil leve med. Og i
tilfelle brann er det ikke foreningen som betaler men hver
enkelt av oss! En dårlig kontakt eller an dårlig isolasjon
kan være nok til at vi svir av et
stort område med båter. Husk
at båtene står tett og vi har
ingen brannvakt.
Strømforbruket i sjøen på sommeren er heller ikke helt uproblematisk. Og grunnen til det

er at de fleste ønsker å være
tilkoblet landstrøm til enhver
tid. Men det er faktisk ikke
kontakter nok på bryggene til
at alle kan disponere en hver.
Vi må kunne skifte på, og den
som har ligget lenge tilkoblet
må tåle at en annen også forsyner seg litt fra vårt felles
strømnett. Jeg tror at alle har
forståelse for at en lekk båt
med automatisk lensepumpe
får beholde sin strømforsyning.
Og kanskje finnes det andre
gode grunner. Da går det an å
koble inn en forgreningskontakt. Da vil vi kunne ta det
som et tegn på at det for vedkommende er særlig viktig å
beholde en konstant tilkobling?
Tilgangen til strøm, sommer
som vinter, er et gode som må
brukes med fornuft og deles
med blikk for andres behov.
Så til slutt en meget viktig ting.
Det er slutt på de tider da det
”årnærsæ”. Og da tenker jeg
på større båtplass.
Etterspørselen etter større båtplass er i dag så stor, ventelisten så lang og omsetningen av
plasser så liten, at vi nå dessverre opplever å måtte avvise
folk, ansinitet til tross. Så
anskaff ikke større båt og tro
at det ordner seg uten å ha
sjekket plass mulighetene på
forhånd. Det gjelder ikke bare

båtens bredde, men også lengde (se havneplanen som er lagt
ut på vår hjemmeside). Vil
også purre dere som ennå ikke
har sendt inn ”Spørreskjema –
båtregister” for Søly Båthavn.
Dette skjema MÅ sendes inn
snarest for å få utlevert emblemet som bekrefter at dere har
båtplass i havna.
Ellers sliter vi med å komme i
kontakt med dem som ikke har
meddelt oss adresse forandring. Dersom disse ikke mottar regning for havneavgift etc.
blir heller ikke dette betalt til
rett tid og dermed brudd på
båtplass avtalen. M.a.o. ”no
pay no …..”
Som havnesjef tar jeg gjerne
imot ros og ris, og ikke minst
gode forslag. Bruk postkassen
som er montert utenfor kontoret. Jeg tar gjerne imot telefoner (69 27 51 01 eller
915 17 501), men ser helst at
det skjer på dagtid. E-postadresse er opprettet, nemlig:
havnesjef@moss-seilforening.no.
Foreningens hjemmeside finner
du på:
www.moss-seilforening.org.
Ha en fin sommer med mye
saltvann i sokkene!

Aksel Ellefsen
Havnesjef

Tur og Hav gruppen
Regattakomiteen informerer om
sesongens interne og eksterne regattaer

Etter en lang og fin vinter er
det nå klart for en ny sesong
med mange spennende opplevelser på vannet. Vi har gleden
av å kunne invitere til
Navigare Cup med 14 regattaer hvorav de 9 beste resultatene blir tellende. I år forsøker
vi oss med en ny klasse for
dem som seiler med kun to
personer i båten. Som en følge
av dette blir det ingen ren turklasse i år, men vi håper turseilerne finner seg til rette i
”tur-lys” klassen eller i ”LysTwo Star” klassen.
Terminliste for sesongen 2006,
Navigare Cup og andre eksterne regattaer

Ons 9. aug 18.30
Helly Hansen NC
Ons 16. aug 18.30
Helly Hansen NC
Ons 23. aug 18.30
Helly Hansen NC
Ons 30. aug 18.30
Helly Hansen NC
Klassevis felles start
Ons 6. sept 18.30
Helly Hansen NC
Ons 13. sept 18.30
Helly Hansen NC
Ons 20. sept 18.30
Helly Hansen NC
Fre 22. sept 19.00
Hard Days Night NC
Klassevis felles start
(sosialt samvær på klubbhuset
etter regattaen)
Lør 30. sept - Søn 1. okt
Two Star regatta
(teller ikke i NC)
Andre regattaer:
Ons 24. mai
Hovdan Skagen Race
Fre 9. juni HH Færderseilasen
Lør 19.-Søn 20. aug
NORC i Moss
Lør 26. aug Hollender seilasen
Lør 30. des Den lille seilas
Det seiles i 3 klasser i NC:
Lys-Racing , Lys-Tur, Lys-Two
Star

Nytt av året er klassen Two
Star, her vil det seiles på egne
baner med maks 2 personer
om bord. Mange har meldt
interesse om å delta i en slik
klasse. Dette er også en regattaform som brer om seg over
hele landet. Vi forsøker dette i
år med håp om å få flere båter
med i NC. Vi vil også seile en
Two Star regatta lørdag 30.
september til søndag 1. oktober hvor vi har en overnatting.
Denne regattaen teller ikke i
NC. Totalt antall regattaer i
NC er økt til 14, hvorav 9 er
tellende i sammendraget.
Påmelding:
Påmelding kan foretas på våre
internettsider, eller ved oppmøte i god tid før seilasen. Vi
håper å se mange nye båter på
deltakerlisten i år. Har du lyst
til å være med enten med egen
båt, eller som mannskap på en
annen båt er det bare å møte
opp og melde fra til sekretariatet.
HH Færderseilasen:
Vi trenger flere båter som seiler
HH Færdern med mannskap
fra Helly Hansen. Kunne du
tenke deg å stille opp for foreningen så ta kontakt med
Bengt Madsen (909 47 957)
eller Håkon Johnsen
(909 93 546).

Signal

Ons 10. mai 18.30
Helly Hansen NC
Lør 20. mai 13.00
Jeløy Rundt (sosialt samvær
etter regattaen)
Søn 21. mai 13.00
Jeløy Rundt (sammenlagt i
NC) Klassevis felles start
Ons 31. mai 18.30
Helly Hansen NC
Ons 7. juni 18.30
Helly Hansen NC
Ons 14. juni 18.30
Helly Hansen NC
Klassevis felles start
Ons 21. juni 18.30
Helly Hansen NC

FERIE
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To-dagers regatta med sosialt
møtepunkt.
Moss Raymarine Race: en årlig begivenhet midt i august,
mens det fremdeles er sommer.
Regattaen seiles i Oslofjorden i området syd for Filtvedt
på faste og utlagte bøyer, med mulighet for å benytte
Mosseundet om vindforholdene tillater det. Banelengden tilpasses en seiltid på ca 6 timer lørdag og ca 4
timer søndag.
De klassiske treseilerne seiler i Mossesundet og ut på
Oslofjorden ved Bevøya og avslutter sin regatta lørdag.
Det blir egen klasse for båter som ønsker å seile ’Two
Star’, med mannskapsbegrensning på to mann.
SONY ERICSSON NORC CUP
Tredje rankingregatta i SONY ERICSSON NORC RANKING 2006 for IMS båter inngår i Moss Raymarine Race og
arrangeres på utlagt pølsebane syd for Jeløy

Havn
Båter som seiler pølsebane fortøyer i kanalen på sydsiden
av broen til Jeløy.
Øvrige båter tilbys havneplass i Mossesundet, på kanalbroens nordside. Her skaper vi et hyggelig maritimt miljø,
med klassiske treseilere, moderne tur- og regattabåter og
med den nybygde skjønnheten S/Y Britannia som midtpunkt.

Tollboden
Restaurant Tollboden og bryggen i kanalen blir sosialt samlingspunkt og
regattakontor under hele arrangementet, fra åpningen fredag
ettermiddag til premieutdeling søndag.
Hver dag tilbys egen seilermeny for alle deltakere og mannskaper.
I restauranten vil du finne resultatservice og video fra dagens regattaer.

19. og 20. august 2006

Premiering
Vi har et storslått premiebord med gavepremier til en samlet verdi av 50 000 kr i Raymarine produkter som skal deles
ut blant de beste seilerne og kan løses inn hos Belamarin AS. Sammenlagtpremiering søndag. Lørdag premieres klassiske treseilere og dagens klassevinnere.

S/Y Britannia
S/Y Britannia er en kutter på imponerende 122 fot, med 50 meter høy
mast og en seilføringpå nærmere 1800 m2 på slør. Hun er bygget etter
originaltegningene for britenes største regattastolthet fra begynnelsen av vårt århundre. Deltakere og mannskaper i Moss Raymarine
Race er velkommen om bord for omvisning fredag og lørdag kveld.

For ytterligere opplysninger og påmelding, følg med på:
www.moss-seilforening.org.
Organisasjonssjef: Hans Egil Eriksen,
epost: hans.egil.eriksen@peu.no, tel 90578038
Regattasjef: Thorstein Tønnesson,
epost: tt@gemsglobal.com,
tel: 92268419

19. og 20. august 2006

Med Ragnarok fra Søly til Brasil
Claus har tatt en pause etter 20 måneder om bord

Signal

«Rokken“ i dokken.
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Jeg sitter nede i Søly båthavn i
vårsola, det er 24 mars 2006,
og det blåser en kald vind fra
nord som overvinner solens
svake varme. Siden jeg la ut
17. august 2004 har jeg vært
borte i 1 år og 8 måneder, og
mye har skjedd. Her kommer
noen korte uttrekk.
Det hele startet jo her i
havna, jeg vandret rundt og så
på seilbåter og drømte om å
seile jorda rundt. Det var fine
dager, alt var nytt og spennende, sola skinte, og ting
kunne liksom bare gå oppover,
fremover og litt på skakke.
For eksempel motortrøbbel
etter bare 30 minutter etter
avgang, kjølevannspumpa
lakk. Med nyoverhalt motor
skjer det gjerne ting som man
ikke ønsker, men det gjorde det
jo nesten uansett, motoren er
som oftest ikke problemfri, og

vi har et par ganger kommet
seilende inn i havn.
Så fikk vi juling av den sinte
Nordsjøen og ferskt mannskap
fikk kjørt seg, det ble faktisk
for mye for Jørgen og Torstein
og de gikk i land i Caen,
Frankrike, etter kun 3 uker på
sjøen. Men det var tre lange
uker, og det var sjelden en dag
uten rev i seilene, som oftest
hadde vi kuling og kryss. Vi
var midt i den engelske kanal,
på vei fra Southampton til
Normandie, spesifikt Utah
beach, der allierte fikk skikkelig juling i startfasen da de
satte i gang med Operasjon
Overlord 6 juni 1944. Vi fikk
selvfølgelig kryss, selv om det
ikke var mer enn en frisk bris,
og vi satte raskt kryssfokka
fordi vi var lei av å måtte skifte seil i mye sjø og vind. Det
var Torstein sin vakt, og jeg

hadde vært kokk og laget nudler, men jeg ville være sikker på
at vaktholdet var godt, for den
engelske kanalen er litt skummel å krysse. Vi fikk nedsatt
sikt da natten senket seg, en
lett dis la seg over sjøen, og vi
så lanternene på de store skipene 5-10 nautiske mil unna.
Om natten kommer jeg opp en
tur for å titte rundt, og ser
Torstein som det virker som
sover bak i cockpiten. Vi har
greit driv fremover i ca 5 knop,
sjøen er forholdsvis rolig og
slår sjelden over dekk. Jeg ser
meg rundt, og spør «Noen skip
i sikte?», «...øh, nei, alt er
ok!», «Hva med det skipet på
styrbord side?» spør jeg. Han
kikker over letrekket og ser to
lanterner. «Ja, den vet jeg om»
svarer han, «har vært der en
stund». Jeg blir usikker. Han
har vært mye sjøsyk, og kanskje han ikke klarer å holde
seg våken, så jeg får på meg
klærne og går opp. «Du må
holde utkikk Torstein», «Ja,
jeg gjør det», jeg ser fremover
for å se under forseilet, vi seiler
på styrbord halser, så jeg ser i
le i babord. Ingenting i sikte,
men vent litt. Det er noe der...
hva er den skyggen som farer
rundt, noe som henger og
slenger der? Jeg går litt frem og
ser bedre etter. Inder staget er
løst!! Det henger og slenger, nå
og da 1 meter utenfor båtskroget, og strekkfisken er borte!!
FAEN! «Torstein!». «Ta ned
forseilet og start motoren!»

☛

«Der skulle vi ha vøri, Karl!“

«Hvorfor det?» «Inder staget
på babord side er løst! Få i
gang motoren» roper jeg bakover. Dette burde han ha sett,
ikke jeg, tenker jeg, men han er
nok sliten og drømmen hans
om fin solseilas i varme strøk
med en øl i hånda og dame på
fanget slår sprekker. Jeg roper
ned til Jørgen, «Alle
mann på dekk! ». Vi
endrer derfor ankomsthavn, for å hindre at vi
ufrivillig går over stag,
og setter derfor kurs mot
Oistreham, en liten havneby utenfor Caen.
Hadde vi gått over stag
uten å ha sett det løse
inder staget er jeg sikker
på at masta hadde
knekt. De fikk derfor
høre enda en lekse om vakthold på båten. I tillegg ble det
motortrøbbel da vi nærmet
oss, Oistreham, det viste seg å
være tetting i dieselrøret og var
en enkel sak å ordne, selv om
det var kjedelig å holde på i
skvalpesjø. Neste dag forlot de
begge båten, selv om jeg ba
dem prøve litt til. Det var en
nedtur.

Tyskeren og italieneren
Vi hadde flaks og noen dager
etter vi hadde sett oss nødt til

Første dag på Fernando de Noronha.

å sette i land 2 nordmenn og
ARC hadde startet, så vi de
gjenværende, de som ikke
hadde fått seg båt var igjen og
som søkte på de få båtene som
ikke hadde dratt.
De sanne langturseilerne, de
som ikke ville til
Karibien, de som
ikke ville betale
for å være en del
av sirkuset som
ARC har utviklet
seg til. Jeg satt
på «Match
Racing Pub» og

oppdaterte hjemmesiden, siste
gang før overfarten, da Felix
fra Tyskland dukket opp med
langt hår og stor forsiktighet.
Han spurte om vi hadde båt og
hvem som var skipper. Jeg
svarte ja og det er meg, og så
litt nærmere på ham. Han var
en rolig fyr som virket svært
interessert i dette. Han hadde
jo reist til Las Palmas etter å
ha tatt 2 ukers seilkurs i
Tyskland, og ville på en liten
langtur, krysse et hav. Han har
møtt en annen som er interessert, Carlo fra Italia, og tar
ham med når vi møtes neste
gang. Carlo virker også som en
rolig kar, 27 år og fra
Bergamo, en fjell by i Italia.
Jeg håper jeg kan lære litt mer
av det spanske språket
ved å ta ham med, pluss
at han virker som en trivelig kar, om noe bedagelig. De to snakker dårlig engelsk, men vet litt
om seiling og har en stor
interesse for å lære mer,
og for å seile over
Atlanteren. Så når jeg
tenker på alternativet, 2
personer over
Atlanteren, mange lange
vakter, er valget lett. Og det
merkelige, men samtidig hyggelige er at kommunikasjonsproblemene virker sammensveisende.

☛

Claus på kanonstillingene på
Fernando de Noronha.

Signal

Ståle, redningsengel mønstrer
på i Cherbourg
Etter å ha seilt litt alene, blitt
bordet flere ganger av franske
tollere, fanget et spisebord med
fiskesluken i tillegg til den
franske makrellen og ligget
værfast i en uke med kuling i

Cherbourg, kom
Ståle ombord.
Ståle var den
siste jeg hadde
fått huket tak i
før vi skulle dra,
og alle hadde
vært fornøyde
med det. Han
kunne vært gartneren ombord,
god til å få opp
stemningen og holde humøret
oppe, og hadde i tillegg seilerfaring. Vi satte kursen mot
Brest et par dager etter han
hadde kommet ombord.
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Signal

Jeg tenker at det minner litt
om Kon-Tiki’s ferd over havet,
der det også var folk med forskjellig nasjonalitet, kultur og
bakgrunn. Alle har mye å lære
hverandre, og viser dermed
større respekt for hverandre.
Det ble en stemning
ombord som vi skulle
komme til å savne.
Turen fra Gran
Canaria til Kapp
Verde øya Ilha
Sal(saltøya) gikk
på 8 dager, 5 av
dem i 10-15
sekundmeter som vi
stort sett hadde rett
bakfra, altså nordøst.
Bølgehøyden var opptil 3
meter og vi måtte slite ved
roret siden Finnfire er en svært
logirig seiler.
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Store Blå
Tidlig om morgenen 30
november 2004, dykker jeg
ned og får fisket opp ankeret
som vi har hadd ute for å være
sikret under kulingen som har
herjet og slitt i båten. Egentlig
var det ikke lov, og den hadde
satt seg fast i moringen som
holder brygge anlegget. Vi
fyrer av salutt og heiser
seil med lykkeønskninger «Bon voyage» fra franske seilere, «Godspeed»
fra de engelske,
med Fernando de
Noronha i Brasil
som mål, og Kapp
Verde som mellomstasjon. Det blir en knallstart,
god slør fra nordøst, vi gjør 67 knop på GPSen og alle gutta
gliser. Opplæringen til nykommerne er i gang, og vaktene
settes. Felix og Carlo får som
ventet liten matlyst første
dagen, «I’m going to eat outside» sier han, og Carlo følger
atter hakk i hel «Eh... me

too!» sier han med et fårete
grin. Han hadde nemlig skrytt
av sin harde sjømage før
avgang. Resten av de 8 dagene
foregikk det mye beregning av

Ståle går samba-bananas i Salvador.

posisjon med sekstant avlesninger, fisking, lesing, matlaging, gitarspilling, soling,
bading og setting og reving av
seil i 20-30 knops vind fra
nordøst, det var heldigvis rom
slør for oss. Vi brukte slepegeneratoren vår, døpt «Genniss»,

Utsikt fra Medesinfortet

for å holde kraftnivået på
topp, og den fikk en hard
arbeidsøkt på den turen. I surfene og mellom bølgedalene
danset «Genniss» til tider, og

vi så at den pumpet opp batteriene med en ladespenning på
gode 14,5 volt, så vi så oss
nødt til å tappe ut litt og
skrudde opp volumet på stereoen i salongen. Tidlig om morgenen 7 desember er vi utenfor
den første av de syv øyene.
Vi hadde holdt en
gjennomsnittsfart av
100 nautiske mil i
døgnet.
Saltøya (Ilha do
Sal) Baia da
Palmeira, og videre
til Praia (Stranda)
Ilha de Santiago, Kapp
Verde
Vi seiler neste dag videre, og
går ikke en gang i land på den
månelignende «Saltøya» som
vi ankom i går. Det kom en
kar roende ut til oss og sa vi
måtte sjekke inn. Å kaste bort
tid på dette gidder vi ikke,
tenkte vi, så i stedet for å ta
turen inn, tok vi turen ut og
ned mot neste stopp Praia,
hvor vi kunne proviantere og
klargjøre oss for neste lange
seilas. Vi var egentlig ganske
lei av den alltid pressende vinden og rullende sjøen, som
hadde vekslet mellom
frisk bris og kuling
hele veien, og ville
bruke litt tid utenfor båten, på fast
grunn, men det
måtte altså vente
litt til. Vi skulle til
Praia, en større by
med flere muligheter og
mer liv. Drøyt 120 nautiske mil dit, og Moss-Skagen slo
meg i hodet. Det er jo ingenting lenger, hva er vel 1 døgn
på sjøen tenkte jeg? Husker
hvor mye jeg hadde tenkt på
denne korte seilturen før, og
hvor lite det var nå. Jo mer
man seiler jo kortere blir
avstandene.

☛

motor fattigere. Noen hadde
ikke brukt hengelåser på utstyret, og «Kapp Verde’rne» inviterte seg selv. Politiet gadd ikke
gjøre noe med saken og vi
kunne ikke vente lenger. Nå
var planen Fernando de
Noronha, 3gr. 46 min. Syd og
32gr. 29 min. Vest innen juleaften.
Ut på havet igjen
Vi hadde fin vind ved avgang,
frisk bris og seilte med spridde
seil, mens vi i kveldingen så
øyene forsvinne bak oss i horisonten. Snart var det bare oss
på og havet igjen. Strategien
var å seile rett på, enda vi
hadde lest at det kunne lønne
seg å seile en sydligere kurs
inntil stillebeltet, for når man
kommer inn i sydøst passaten
får man skarpere slør som
igjen skaper røffere overfart og
muligens lengre tid på sjøen.
Ivrige etter å gjøre egne feil og
lære av dette, lot vi det prelle
av som vått vann på tørr gås
og mente selv at tiden vi ville
kaste bort på en så sydlig kurs,
ikke kunne tas igjen etter vindskiftet, vi leste også at stillebeltet var bredest midt i havet, og
smalere jo nærmere land man
var. Så vi var sikre på vår strategi. Ettersom vi seilte sydover
spaknet vinden mer og mer,
men vi hadde seilt en del spinnaker og hadde fått noen gode
dager med 120 mil. Nå sank
det, 80 mil, 60, og det var som
tiden bare raste fra oss. Det
sies at det verste for en seiler er
vindstilla, og jeg skal være
enig. Vi så nå at muligheten
for å nå frem til jul, minket og
minket. Solen stekte, og vi lå
og duppet, midt i stilla. Litt
vind kom og gikk, seilene klaffet og slo i dønningenes rytme,
noe sjømenn lett kan bli irritert
over. Så vi lot oss snart overtale, «Jern Erna» skulle jobbe.

Det er det vi kaller den lille
grønn brune jernklumpen som
det står Volvo Penta MD7A
på. Vispingen fikk kjølvannet
til å flomme igjen, og vi så på
GPS'en at VMG'en, alle
moderne havseileres religion og
stemnings Gud, begynte å livne
til igjen. Stemningen blåste på
nytt opp, det er som når våren
kommer hjemme i Norge etter
en kald vinter og alt livner til.
Ståle satte i gang med loggføring og vi tok fram filmkameraer og hadde det moro. Carlo
slang ut snøret igjen, og ba til
sin gud om at det måtte bli fiskemiddag i kveld. Felix hadde
vært kokk dagen i forveien, og
er vegetarianer til stor bekymring for alle andres mager.
Motorseiling er en fin ting når
havet er blikk, og vi fant ut at
det øker lett farten 0,5 til 1
knop hvis man har litt vind. Et
par graders krenging og 4
knop på havblikk, kan være en
fantastisk humørspreder når
solen står i senit og man
ønsker å se palmer rundt seg.
Jeg hadde vakt en morgen,
det ble lyst rundt 0530, og for
et fantastisk syn. Det er et merkelig lys før solen står opp. Det
brer seg sakte og blir sterkere
og sterkere. Det er store cumulus skyer som dekker det meste
av horisonten. Luftfuktigheten
er høy og man blir fuktig, nesten våt om natten. Det er 6-7
sekundmeter vind, og flygefisken har haglet i natt. Nå ser
jeg 2 regnbuer som pryder
horisonten. De neste dagene
begynner været å bli ustabilt,
kraftige regnskyll og vindkast i
perioder mellom lette briser.
Himmelen kan være klar og
blå, 10 minutter etter er sikten
null og vi står i styrebrønnen å
dusjer i regnvannet.
Jeg hadde vakt en morgen,
det ble lyst rundt 0530, og for
et fantastisk syn.

☛

Signal

Og et bilde av hvor liten jorda
egentlig er begynte å surre i
hodet mens vi gynget oss nedover med nok en nordøstlig
frisk bris. Overfarten dit gikk
greit, sett bort fra at vi nesten
seilte på et rev som ligger midt
mellom 2 av øyene, vi hadde
glemt et vei punkt i planleggingen og det ble litt dramatikk den natta på grunn av det.
I tillegg måtte startbatteriet
skiftes om natta utenfor Praia
da vi ikke fikk start på motoren. Det var en feil i en diode
som gjorde at alle batteriene
sto i parallell og derfor ble
tømt samtidig. Lanternene
hadde tømt batteriene og latt
oss uten motor da vi var klare
for å tøffe inn den siste biten.
Kapp Verde var våres første
møte med den portugisiske og
afrikanske kulturen, og det var
et tiltrekkende, men samtidig
litt skremmende møte. I
Europa er man ikke vant til å
bli møtt velkommen, eller tilsnakket i noen stor grad, og vi
var derfor lett skeptiske når
alle vi møtte langs veien så på
oss og snakket til oss. Vi
kunne jo heller ikke et ord av
språket, en portugisisk-afrikansk «Criol», og forsto null
og niks av det de prøvde å si.
Vår italienske «tolk» Carlo,
gjorde ikke tingene bedre. Han
tok det for at de han møtte
snakket italiensk, siden mange
av ordene er like eller bygger
på latinsk, men vi fant etter
hvert ut at dette ikke stemte.
Og misforståelsene florerte,
noe vi alle syns ble svært morsomt til tider. 10 Escudos,
deres lokale valuta, ble til 30.
Og 300 gram ble til 1 kilo osv.
Etter 4 dager med proviantering av ferskvarer, bading,
reparering og utbedring, og
annen morro, samt påhengsmotor tyveri, heiste vi seil
igjen, en åre, bensintank og en
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Kom man seg enkelt forbi
dette gikk det greit, men man
ble lett voldtatt av brenningene, og måtte med fortromlet
og andpusten kropp svømme
de 150 meterne ut, vel det ble
en prøvelse etter å ha helt i seg
en flaske med «Cachaca», billig brasiliansk brennevin.

Det meste flyter i Kapp Verde.

Signal

Det er et merkelig lys før solen
står opp. Det brer seg sakte og
blir sterkere og sterkere. Det er
store cumulus skyer som dekker det meste av horisonten.
Luftfuktigheten er høy og man
blir fuktig, nesten våt om natten. Det er 6-7 sekundmeter
vind, og flygefisken har haglet
i natt. Nå ser jeg 2 regnbuer
som pryder horisonten. De
neste dagene begynner været å
bli ustabilt, kraftige regnskyll
og vindkast i perioder mellom
lette briser. Himmelen kan
være klar og blå, 10 minutter
etter er sikten null og vi står i
styrebrønnen å dusjer i regnvannet. Endelig ferskvannsbad!
Det hadde drøyte omtrent
1000 nautiske og 10 dagers
seiling, nå var vi også snart ute
av stillebeltet. De neste 2
dagene fikk vi kryss i sydøstpassaten, og det kan ikke
anbefales. Den vinden viker
ikke en tomme, når du først er
i vindbeltet igjen.
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Fernando de Noronha, Brasil
Vår flotte plan gikk derfor i
vasken med noen timer, og vi
ankom 1 juledag litt før soloppgang. Husker vi la oss først
litt etter det hadde begynt å
lysne, siden vi var så nysgjerrige på hvordan dette landet,
dette stedet ville se ut. Vi ble
ikke skuffet. Øya var tidligere

en piratøy. De kunne stikke seg
unna på den lille øya som ikke
gir mange muligheter for land
settelse. Senere ble den tatt
over av portugiserne og det ble
bygd fort med kanonstillinger
for å kunne stoppe andre inntrengere ved de 3-4 strendene
som det er mulig å landsette
på, alle på nordvest siden. Det
er ikke mye frodig vegetasjon
på øya, da klimaet er tørt og
regnet ofte uteblir. Men folkene er vennlige og gjestmilde,
og vi ble fort kjent med de som
så oss komme roende inn på
stranda gjennom brenningene
på 1-1,5 meter og bli skylt opp
med bølgene. De lo seg skakke,
og vi også. Vi visste ikke hvordan vi ellers skulle gjøre det.
Vi ønsket nemlig ikke å ligge
borte i «havna» der alle andre
så ut til å ligge, og da var det
den eneste muligheten. I løpet
av de første gangene hvor vi
nesten ble korallmat, begynte
vi å skjønne at det ikke var så
veldig lurt å ta med jolla, da vi
ble våte uansett. Det var bare å
ta på seg tøy som ville tørke
fort og svømme inn. Men det
kunne være risikabelt også.
Det å svømme ut, når man
først måtte komme seg forbi
brenningspunktet litt ute i vannet, hvor man ble tromlet som
i en vaskemaskin hvis man
ikke passet på, var skummelt.

Kostbar «Delfinsafari»
En av de neste dagene får vi en
ide om å dra på «delfinsafari»,
og tidlig om morgenen heiser
vi anker og seil og slører av
gårde i le av øya mot
«Delfinbukta» eller «Baia dos
Golfinhos» som de kaller det
En overraskelse venter. Alt går
greit, på veien hører vi en plystrelyd fra land, men ser ingenting. Litt senere møter vi delfinene på veien, som svømmer
oss i møte. Delfiner har vi sett
hele veien fra Portugal og hit,
så vi er godt vant med dem.
Uti vannet bærer det med
maske, snorkel og finner, og et
tau rundt livet, slik at hvis det
kommer et vindkast blir man
ikke akterutseilt. Det er uansett
måten vi har badet på hele
veien også, selv i 6-7 knop,
bare å spenne på seg og hoppe
uti. Wow, det er utrolig å se på
dem så nære. De er likevel litt
sky og når jeg svømmer mot
dem, beveger de seg sakte vekk
fra meg. Vannet er utrolig blått
og rent, sikten 30 meter, det er
som å svømme i himmelen. De
filmer og tar bilder, og så bytter vi. Snart ser vi en båt
komme nærmere, de har kurs
mot oss, og Felix som er uti,
kommer opp igjen. De roper til
oss. «It is necessary you go to
the marina now!», på båten
står det Fiscalizacao, noe som
betyr myndigheter og som jeg
har sett tidligere. «Why?» prøver jeg tilbake, «We are going
the other way» sier jeg og
peker den andre veien.

☛

«Reveillon» - Nyttår
Vi hadde egentlig tenkt å feire
nyttår på fastlandet, i Recife,
men ble fra rådet det av de
lokale, og andre tilreisende.
Fernando de Noronha, blir
nemlig sett på som paradiset i
paradiset Brasil, det er dit alle
de rikeste og velstående brasilianerne reiser. De drar dit for å
surfe, snorkle med sjeldne fisk,
dykke, spise, kurtisere og
Fiskere i Brasil.

senere fortelle det til alle de
kjenner. For er det noe brasilianerne er gode til er det å snakke og kommunisere. De er
utrolig sosiale og elsker å feste
og danse, drikke og spise, og
helst alt sammen samtidig. Og
vi ble dratt med inn og lot oss
villig forføre av deres hemningsløse vesen. Nyttårsaften
var vi bedt på fest av noen vi
hadde møtt og det ble spist ost
og kjeks og drukket vin. De
grillet «picanha», en spesielt
god del av storfekjøttet, den
iskalde øl’en flommet og vi
fylte opp våre utmagrede seilerskrotter beskjedent men sikkert. I Brasil er det en spesiell
tradisjon på nyttårsaften, å gå i
hvite klær, det betyr nemlig
fred. Man ønsker seg selv og
alle andre fred og et lykkelig

nytt år ved å kle seg i hvitt, og
når vi kom på stranda var den
nesten opplyst av mennesker
kledd i hvitt. Kvelden opprant
videre med tradisjons overtroisk hopping av 7 bølger, der
man for hver bølge ønsker seg
en ting for det nye året, konserter og kyssing og klemming.
Neste dag våknet jeg på stranda med hodet på en stein, og
sola som sakte begynte å steke
topplokket, og en tanke
som summet i hodet mitt.
Brasilianere er et folkeslag
med liv i. Samtidig som
jeg syntes litt synd på øya
som blir invadert og nærmest voldtatt på denne
måten. Plutselig var 2
uforglemmelige uker gått.
Vi måtte videre og forlot
paradiset etter mørkets
frembrudd som tyver i
natten. Fernando de
Noronhas silhuett forsvant
sakte i horisonten bak oss
mens vinden økte og sjøen
bygde seg opp.
Med vill skarpslør i 6-7
knops hastighet fór vi til
Joao Pessoa på fastlandet. Alt
var helt annerledes. Vi ankret i
elven Jacaré. Myggen slo mot
oss, det brune elvevannet, storby Brasil var en sterk kontrast
til hva vi hadde sett, og nå
skjønte vi hva de hadde ment.
Men folkene var fortsatt vennlige og gjestfrie, og det er nettopp dette som gjør landet så
unikt å reise i. Menneskene og
holdningene.
Claus Jensen

PS: Vindroret har vært en velsignelse,
dra aldri ut på langtur uten vindror,
mange angrer som har gjort det, jeg
har snakket med flere. Og alle som
har det priser seg lykkelig for å ha
gjort investeringen eller byggingen.
Mange franske seilere virker til å lage
dette selv, hvert fall ser løsningene
ganske hjemmesnekrede ut.

Signal

Han svarer det samme og litt
mere andspent: «It is necessary
you go to the marina N O
W!». Fader er det nå da tenker
jeg, og de andre er også motvillige, men myndigheter er
myndigheter og vi må bare
snu. Det blir kryss tilbake, og
båten følger etter oss og tar
bilder. De vil at vi skal seile
fortere og forstår ikke at det
faktisk går like fort tilbake
som hvis vi hadde satt på
motoren. De ber oss ta
med kamera, snorkelutstyret og det vi ellers måtte
ha brukt i forbindelse med
turen. Den ene er svært
aggressiv og kjefter og
smeller, det er tydelig at
noe er forferdelig galt. Når
vi kommer til land blir vi
kjørt til en tv stasjon og
fortalt at det er strengt
forbudt å svømme med
delfinene som holder til
rundt øya.
Spørsmålene hagler, og
vi blir overveldet av dette,
hvor alvorlig kan de egentlig se på dette? Snart har
de kameramann, reporter og
selveste øyas administrator av
IBAMA, Brasils federale miljøbeskyttelsesorganisasjon. De er
nåde-løse, bot blir skrevet,
2500 Real, eller 7500 norske
kroner. Jeg tror ikke mine egne
øyne. Du har 16 dager på å
betale den, sier de. Carlo bruker glatthet og unnskyldninger
som bare italienere kan, men
ingenting nytter. Vi er blitt
gjort til eksempel og kommer
på øyas lokale tv, Delfin TV
eller TV Golfinho.
Jeg spytter ut noen forbannelsens gloser og fnyser ut av
lokalet. Det dirrer i kroppen.
Carlo kommer etter og
sammen går vi og forbanner
øya, myndighetene, lover og
regler.
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Forberedelse til langtur!
Av Terje Skaare
ger så mye at de
aldri kommer avgårde mens man i den
andre enden finner
de som drar avgårde
med et minimum av
forberedelser,- som
offiserene i den amerikanske Stillehavsflåten under 2. verdenskrig,- ”when
you travel, travel
light, never bring
more than 25 items
in your bag, - one
clean shirt an 24
bottles of whiskey”
I tilgjengelig litteratur finner vi
gode beskrivelser og
sjekklister som
grunnlag for en velutrustet båt og trygg
seilas. Imidlertid
opplever vi at også
ombord i en turforberedt båt at
det er de små ting som påvirker
helheten. Jeg skal derfor holde
meg til å omtale et begrenset
utvalg av disse små ting som jeg
selv synes er viktig og pludre litt
rundt disse. Selvfølgeligheter vil
mange mene,- men uunnværlige
når de trengs.
Mat er tilgjengelig nær sagt
overalt. Gode lagringsmuligheter
med kjøle- og fryseboks løser
det meste. På lengre havseilaser
kan det imidlertid være lurt å ha
forberedt en form for ”stridsrasjon for seilere” som bidrar til at
mannskapet meget enkelt kan få
laget varm drikke og næringsrik
mat. Det hjelper imidlertid lite
med kjøleboksen full av god mat
hvis forholdene er slik at vanlig
matlaging er praktisk talt umulig
å gjennomføre. I slike situasjoner har jeg god erfaring med frysetørrete middagsporsjoner som
enkelt kan gi et varmt og energi-

Signal

Når du står til rors i
mange timer, er det viktig
med gode klær.
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Når redaktøren av denne utmerkede klubbavis spurte om jeg
ville skrive noen ord om hvordan man forbereder seg til langtur, var min umiddelbare tanke
at dette er det da skrevet opp ad
stolper og nedad vegger om av
andre tidligere, - så her ville det
ikke være enkelt å bringe nye
”varer” til torgs. Imidlertid
påtok jeg meg oppdraget. Tar du
en titt på nøkkelknippet ditt vil
jeg våge påstanden om at
omfanget av forberedelser er
proporsjonalt med antall nøkler
på knippet. Svært mye av forberedelsene knytter seg nemlig til å
administrere det du reiser fra
dersom du ikke kvitter deg med
store deler av nøkkelknippet før
forberedelsene tar til!
Det å planlegge for en lengre
sjøreise i seilbåt er på ingen
måte en absolutt vitenskap. Når
blir en seiltur f.eks lang? Det ene
ytterpunktet er de som planleg-

rikt måltid når det røyner på.
Real Turproviant, - norsk frysetørret middagsporsjoner i en
pose som står av seg selv (nede i
oppvaskbenken) og en glidelås i
toppen som låses etter at man
har helt ? liter kokende vann
oppi , gir et utmerket måltid
etter 5 minutter.
Alle som har forsøkt å sove
ombord i en seilbåt under seil
vet at det ikke går lydløst for
seg. Et stabilt letrekk, slik at
man ikke ramler ut av køya når
man ligger i lo, og et lager av
”Sov i Ro” bør være obligatorisk i alle turbåter. Det samme
gjelder mye godt lesestoff til
lange frivakter. Som skipper kan
du ikke forvente at mannskapet
deler dine litterære tilbøyeligheter så derfor bør alle ta med seg
rikelig med eget lesestoff. En
MP3-spiller med egen musikk er
gull verdt når man har behov for
å trekke seg tilbake og tenke på..
Det er gjerne om natta det
skjer. I våre farvann spiller ikke
dette så stor rolle fordi det
knapt er mørkt i den perioden vi
seiler. Men seiler vi sydover, er
døgnet bestykket med langt flere
mørke timer og behov for batterikapasitet er betydelig større.
Det gjelder både båtens batteribank og ikke minst et godt
utvalg av lommelykter og hodelykter med et godt lager av
reservebatterier og pærer. Det
kan være en god løsning å bytte
ut de mest brukte lampene til
LED-teknologi. Trikoloren i
mastetoppen er kanskje den
lureste å bytte til ny teknologi,
selv om den er dyr.
Navigasjonshjelpemidler er et
hett tema blant seilere. Fra langt
tilbake i historien har sjøfarere
lett etter stadig bedre måter å
bestemme sin posisjon på. En
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motorens kjølevannsinntak og
påmontere en permanent lenseslange på den ene grenen. Slik
kan man bruke motoren til lensing i nødsituasjon. Et filter i
slangens sugeende er viktig. En
annen ting er å påse at batteriene ikke ramler ut ved 90 graders krenging eller mer. Nødror
må være tilgjengelig. Mange
nødror armer er korte og de krever en form for utveksling vha
blokker eller liknende for ikke å
slite ut rormannen.
Å ta i mot slep midt i svarte
natta, i øsende regn, 4-5 m høye
bølger og stiv kuling er ingen
spøk. Heldigvis får få seilere slik
erfaring. Vil du være forberedt
for denne eventualiteten bør
man ha tenkt gjennom hvordan
man vil løse dette. Styrke og
plassering av kryssholdt og ikke
minst båtens størrelse og vekt er
avgjørende for dimensjonering
av slepetrossen. På min egen båt
som veier ca 13 tonn benytter
jeg 32 mm nylontrosse. Nylon er
egnet pga av sin elastisitet.
Fortøyningsgods er et annet
viktig område det må tenkes på.
Farvannet det skal seiles i er
selvfølgelig med på å bestemme
hvilke ankertyper som er relevant. Ombord i Villvind har vi
et 30 kg’s Bruce på 60m 10mm
kjetting som allround anker.
(Dette var ikke spesielt bra f.eks
på Svalbard). I tillegg har vi
som backup et 27kg CQR samt

Føler du deg uvel, legg deg på
ryggen i frisk luft.

et Brittany-anker på 25 kg for
gjørme og mudder bånd. Som
kaffedregg har vi et 10 kg’s
Bruce med 10 m 10mm kjetting
og 50 m flatt bånd. Dette ankeret kan kobles i tandem med et
av hovedankrene i påkommende
tilfelle. Dette kan høre voldsomt
ut men jeg tror egentlig ikke det
er det. Til å dra dette opp av
vannet har vi en 1500 watts
elektrisk winch i baugen. Det vi
ofte opplever når vi ligger på
svai og det blåser en del er at
båten vandrer fra side til side
mer enn den burde. Vi har derfor laget en anordning i akterstaget som gjør at vi kan sette et
lite messanseil. Dette reduserer
side-vandringen vesentlig og derved belastningen på ankerfestet.
Dette var en liten omtale av
noen få forberedelsesområder
som jeg synes er viktig og som
man bør forberede før man legger ut. Avhengig av turens lengde og fravær fra hjemmehavnen
er det selvfølgelig en rekke andre
ting som det også skal tenkes
på,- noen til å passe huset , se
etter posten, betale regninger, ta
en legesjekk, en tur til tannlegen,
medisin-kiste og mye mye mer.
Så kanskje er det en god ide når
alt kommer til alt: to travel
light?
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GPS gir oss i dag denne posisjonen og jeg ser ingen grunn til at
vi ikke skal utnytte dens funksjoner og muligheter til presis
posisjonsbestemmelse. Men det
er ikke slik, som en representant
fra båtbransjen uttrykte til en
riksavis i sin glede over eget
salg av kartplottere, ”papirkart
er ut, elektronikk er inn”.
Ombord hos oss har jeg alltid
papirkart over hele reiseruten.
I tillegg to GPS’er som jeg vurderer som obligatorisk samt en
kartplotter som jeg strengt tatt
ikke trenger. Derimot prioriterer
jeg radaren høyt. En Navtexmottaker registrerer regelmessig
36 timers værprognoser og mye
annen maritim informasjon.
Systemet har en rekkevidde på
4-500 nautiske mil og bygd ut
globalt. Vi kan jo fylle båtene
våre med både nyttig og tidvis
unyttig utstyr, basert på interesse
og betalingsvilje.
Reservedeler er et annet
område som kan skape mye
hodebry. Her spiller selvfølgelig
seilas-området inn som den største faktoren for hvor mye man
vil gardere seg. Jeg har begrenset
meg til slitasjedeler for motor,
som vifterem, impellere, filtere,
sinkanoder og en bunt av ulike
gummislanger i relevante dimensjoner. For at sanitæranlegget
ikke skal bryte sammen har jeg
en trykkvannspumpe i reserve.
Et vannrensefilter for drikkevannet kan anbefales hvis man
besøker områder hvor vannkvaliteten varierer eller drikkevannet står lenge i tankene. I Villvind har vi to ferskvannstanker,
hver på 450 liter og vi har et
vannrensesystem som kan kjøpes
på nettet : http://www.purewateronline.co.uk/centre_store.html
Båter som er bygget og utstyrt for havseilas trenger ikke
allverdens forbedringer før en
langtur. Det er imidlertid enkelte
forhold som man bør huske på.
Godt mobilt lenseutstyr. Et godt
supplement kan være å montere
inn et T-stykke med kraner på
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Redningsskøyta RS32 «Kragerø»
Historien om seilskøyta hvis
hoved- og messanmast nå
står som signalmast i

Signal

Søly båthavn.
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"Den 16. januar 1933 lå R/S
"Kragerø", fører Hjalmar
Johansen og krysset på sitt felt
ved Senja, sør for Tromsø. Vinden
hadde været frisk sydlig, men ut
på eftermiddagen øket den plutselig til sterk storm av VSV.
Fiskebåtene drog sig hjemover,
men en av de siste båtene, en
motorottring med 4 manns besetning blev liggende med ødelagt
motor og helt ubrukelig seilføring.
En fortvilet situasjon. De 4 mann
står overfor to muligheter - døden
eller redningsskøyten. De hadde
allerede forsonet sig med det første, da de som svar på sine nødsignaler får se en stump av et storseil med R/S 32 dukke frem av
sjøkavet. Sleperen kommer over,
men stormen øker for hvert
minutt så selve redningsskøyten
blir slått over så den mister styringen. Der må manøvreres med
ytterst forsiktighet og bølgedemperen må brukes. Gang på gang
ser det ut som det skal gå galt,
men endelig efter nogen spennende timer ligger båten frelst i
havn. De 4 reddede fikk sin fortjente hvile, men redningsskøyten
står atter ut i stormen for å se om

der var flere båter på havet som
kunne trenge til assistanse."
Slik står det skrevet i et gammelt
klipp fra en nordnorsk avis. Et lite
glimt av hvordan livet fortonet seg
for mannskapet på redninsskøyta
"Kragerø" under sin tjeneste langs
vår værhårde kyst. Uten motor,
bare for seil klarte de brasene,
disse fåmælte, men dyktige menn
på skøyta. Leser man loggbøkene
er det i knappe, nøkterne ordelag
dramatiske hendelser blir beskrevet. Uttdrag fra loggboken 1921:
"R/S "Kragerø", fører Hartander
Hansen, stasjon Skorøy.17/11
under frisk NV indslæptes til
Skorøy 1 baat med 2 mand, og
23/11 under storm av V med regn
- revede seil førtes - også 1 baat
med 2 mand; samtlige baater signaliserte. Flere har faat forbindingsaker og medicin fra skøytens
medicinkiste.Slik fortsetter det
med en til to dagers mellomrom.
Så 3/4 under storm av V med
voldsom sjø fik skøyten en voldsom brotsjø over sig saa den lå
helt på seilene. Den fik herunder
en del skade. 8/4 under frisk VSV
påtraff skøyten 1 baat ...

Det fortsetter like kortfattet hele
veien. Like nøkternt. Ingen store
ord. Tenk å bli slått helt over på
siden i en brottsjø i kuldegrader.
Skøytene konstruert av Colin
Archer var sjødyktige og sterke.
De var bygget for slike forhold.
Men det skulle mannskap til å
håndtere dem. Et spørsmål jeg
brukte å stille til mine elever på
sjøskolen var følgende: Er et fartøy sjødyktig, uansett hvor sterkt
bygget, hvis det er bemannet med
folk som ikke har tilstrekkelig
erfaring eller opplæring i å håndtere fartøyet? De tenkte litt, men
svaret kom.- NEI!
Disse folk som ble spurt om
oppgaven på redningsskøyten, var
som regel fiskere og sjøfolk som
hadde erfaring og var lokalkjent.
Dessverre er det ikke alltid slik i
dag. Forskjellen på å vokse opp i
et maritimt miljø og det å søke
det som voksen er totalt forskjellig. Den usynlige lærdom som taes
inn simpelthen "gjennom huden"
som barn er uvurderlig. Her opptaes ikke bare den fysiske kunnskap man ser der og da, men hele
den indre holdning til arbeidet.
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innrømme seg reddet. Selv om
mannskapet på redningsskøyta er
sikre, kan de ikke loggføre noen
som reddet, hvis de som blir berget ikke selv vil skrive under på
det.
Byggenr.126 hos Lindstøl & Søn i
Risør
Sommeren 1920 ble RS32
"Kragerø" sjøsatt fra Lindstøl og
sønn`s Båtbyggeri inne i Sørfjorden ved Risør. Her inne lå det
mange båtbyggerier. Nordfjorden
og Sørfjorden var delt av øya
Barmen. Innerst lå Moen, Gregersen, Kristensen og Verner Hansen`s Båtbyggeri. Helt inne i bunnen der Sør- og Nordfjorden
møtes lå Røed Båtbyggeri. Litt
lengere ut i Nordfjorden i Narviken lå det ett. Her fikk jeg historien om at Colin Archer hadde
vært på besøk flere ganger for å se
og "spionere" på hvordan de
bygde båtene sine. Verner Hansen,
fortalte meg at båtbyggerne iakttok skøytene som kom inn i fjorden. Det var spennende hvilke
båtbyggeri de gikk til da de lå så
nærme. Gregersen og Moen lå
vegg i vegg. Verner Hansen femti
meter unna. Kristensen to hundre
meter unna Verner Hansen.
Lindstøl et par kilometer lenger
inn. Men skøytene måtte passere
de førstnevnte for å komme dit.
De visste at de nok kom "hele
runden» for å innhente tilbud.
Konkurransen var hård. Verner
forteller at Gregersen fikk en storordre og skillnaden var femti øre.
Lindstøl & Søn fikk i oppdrag
å bygge to skøyter. RS32
"Kragerø" og RS33 "Larvik".
Den 17. juli 1920 gikk "Kragerø"
i vannet, så skumsprøyten sto.
Skøyta er konstruert av Colin
Archer og er den siste generasjon
av seilskøytene Vardø/Solli typen.
Noe drektigere i baugpartiet enn
forgående Svolværtypen, og en
tanke bredere og lengere enn
Colin Archertypen, som er første
generasjon. Skøyta ble dyr å
bygge, kr. 45.110,10 (merk de ti
ørene) kostet den. Brorparten av
midlene var samlet inn av kvinneforeningen av NSSR i Kragerø.

Foreningen ble stiftet i 1891 av
fru Marie Schrøder. Hun arbeidet
utrettelig for redningssaken helt til
sin død. Som en påskjønnelse til
denne aktive kvinneforening fikk
skøyta navnet. Den har aldri vært
stasjonert i Kragerø, derimot
langs hele norskekysten fra Vardø
i nord til Herføll på Hvaler i syd.
"Kragerø" har en førti år lang
historie i Redningsselskapet.
Utdrag av R/S "Kragerø"s
rapport
Onsdag 24.februar 1934 seilte
skøiten ut kl 7.45 f.m. Der røk
plutselig op N kuling med snetykke og voksende sjø. Senere på
dagen snebyger. To småbåter var
gått fra Kjelvik og gjaldt det i første omgang å få tak i disse. Redningskøiten gikk i den retning
hvor man mente å kunne påtreffe
nevnte båter. Snetykken var voldsom tett og kulingen tiltok med
voldsom kraft og hertil en økende
sjø. Skøiten gikk i sik-sak, styrende forskjellige kurser og var herunder så heldig å finne den ene
båt med 2 mann, som med en
gang blev gjort fast. Gikk med
båten på været og lette efter den
annen båt, som var i drift, i den
retning som man mente den
kunde finnes. Heldigvis fikk vi
også øie på denne båt i kurslinje
om styrbord. Fikk også sleper på
denne båt med 2 mann. Vi var
under ovennevnte forhold så heldig å finne begge båter. Den siste
båt blev tatt på slep til nærmeste
land, dog under ytterst vanskelige
omstendigheter. Red-ningsskøiten
gikk på været og i retning mot
nærmeste land for Kjelvik. Der
måtte utvises den største forsiktighet med slepingen av nevnte båter
i den stadig økende sjø med tett
snedrev, som vanskeliggjorde
manøvreringen. Men man kom
dog lykkelig og vel inn til Kjelviks
hamn med båtene.
Den første båt var helt overgitt
sin egen skjebne, idet den drev
mere fra land, tross mannskapets
anstrengelser for å holde den oppe
mot vinden og holden den lens i
den økende sjø, som stadig mere
og mere fylte den lille båt.
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Som barn og ungdom "arver"
man hele slektens og den ubrutte
kunnskap fra langt tilbake. Det
finnes eksempler på enkle slepeoppdrag som har gått galt i dag,
fordi det ikke finnes tilstrekkelig
fintfølende kunnskap om kreftenes spill.
Min bestefar sa til meg som
gutt: "Du skal ikke være redd for
havet, men du skal ha respekt for
det! Får du storm, så seil ut på
dypt vann, båten klarer seg om du
holder hodet klart. Ikke rot deg
inn på grunna i urolig vær om du
ikke er lommekjent. Lær deg å
legge bi og vent på bedre forhold." Han tenkte på Titran
ulykken. Hvor flere båter gikk i
steinene fordi de søkte til land.
Han hadde berget seg ved at de
sto ut på dypt vann og "sto han
av" der ute.
Så innimellom kan man lese og
finne følgende: 5/12 1926 under
bris fra S seilte skøyten RS
"Kragerø" efter anmodning
Dameklubbens medlemmer til en
festlig sammenkomst i Mefjordhamn. Skøitens besætning var
likeledes innbudt til festen. Seilte
tilbake med nevnte medlemmer 11
1/2 aften. 6/12 under SO halv
kuling økende til stiv kuling holdt
skøiten krydsende hele natten og
lette efter en motorskøite som
imidlertid var kommet ind straks
efter RS "Kragerø" gikk ut.
17/4 under paafriskende SO
til halv kuling paatraf RS" Kragerø" 1 motorskøite med 4 mand
som signaliserte. Skøiten hadde
mistet begge vingerne til propellen
og var saaledes næsten helt hjælpeløs. RS "Kragerø" fik sat en
slæper ombord og fik slæpt den til
Gjesvær. Motorskøiten opføres
ikke som reddet, men bare som
indslæpt. Det er imidlertid et
spørsmål hvorvidt denne skøite
hadde klart at komme til havn
ved egen hjælp, da disse fartøier
er omtrent hjælpeløse naar motoren klikker, idet seilføringen er
daarlig.
Lever man seg inn i disse
knapt beskrevene hendelsene, står
dramaene i kø. Man merker at de
som blir berget har vanskelig for å
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Båten erklæres som reddet, hvilket er erkjent av de reddede. Den
annen båt anført som innslept
under ytterst vanskelige omstendigheter.
Redningsskøiten seilte igjen ut på
feltet for å avtrafikere feltene
Kjelvik, Nordvågen og Honningsvåg. Snetykket lettet efterhvert,
men kulingen tiltok med voksende
svær sjø og da der ikke var flere
båter å opdage gikk skøiten inn til
Storbukten, Honningsvåg og
ankret her kl. 1.45 efter midnat.
Dette året fikk "Kragerø" sin
første motor, en Wickmann, ensylidret femtihester semidiesel.
Hun fikk et lite styrhus. Klyverbommen ble fjernet. Seilrekken ble
erstattet med skansekledning.
I 1954 gjennomgikk hun nok en
modernisering og fikk innstallert
en sekssylindret Albin Diesel. Ny
trebladet fast propell på en meter
og ti i diameter. Hun tjenestegjorde fra Hvaler under hele
krigen. Etter krigen ble hun brukt
som minesveiper.
Uttdrag fra Aust Agder Blad
1946, under overskriften:
Redningsskøyten "Kragerø" gjør
storfangst utenfor Risør.
Videre står det: "Redningsskøyten
"Kragerø", som i vinter har vært
stasjonert i Langesund for å søke
efter miner på kysten, gjorde forleden storfangst 15 nautiske mil
sydvest for Jomfruland. -Det ble
full daag for skøytens besetning,
forteller løyntnant Eriksen, som
leder minesøkingen. I strømranden fra Jomfruland og sørover
kom skøyten over seks store hornminer som drev i skipsleden.
Folkene ombrd utførte det nødvendige for å uskadliggjøre
bestene og detonasjonen var så
kraftig at beboerne i Risør nok
fikk seg en forskrekkelse i livet.
Skøyten har under sin patruljering
i alt uskadeliggjort 26 miner."
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"Kragerø" avslutter sin innsats i
Redningsselskapet.
Etter 40 år i aktiv tjeneste, fant
man ut at RS32"Kragerø" hadde
gjort sitt. Den var i utmerket
stand, men var blitt for liten og
umoderne til å tilfredsstille tidens

krav. Våren 1960 kom det en
amerikaner ved navn Glisner og
kjøpte henne. Han seilte henne til
San Diego. Dette ble skjebnen til
fleste seilende redningsskøyter
etter endt tjeneste. Det var amerikanere og engelskmenn som
skjønte hva disse skøytene var
gode for. De visste at de egnet seg
godt til jordomseilinger. Med få
unntak hadde ikke nordmenn den
samme interesse og entusiasme på
den tiden. Den kom først senere.
Glisner og sønnen Bill seilte
henne fra Brevik. "Kragerø" ble
noen år i San Diego for så å bli
solgt til San Francisco. Der lå hun
da jeg fant henne i 1995. Hun var
da eid av en skipstømrer fra
Azorene som hadde emigrert til
Amerika som tyvåring.
Han var sønn av en skipstømrer på Picoøya på Azorene, hvor
de bygget fiskebåter. Mario Silveira nærmet seg de sytti da han
fant ut at det ble for mye å holde
"Kragerø" i hevd og la henne ut
for salg. Jeg ringte og han ble
meget glad for at en nordmann
viste sin interesse. Han ønsket at
hun skulle komme tilbake til
Norge. Det ble en meget hyggelig
overtagelse. Våren 1996 startet vi
seilturen tilbake til Norge. Med
god hjelp fra sjøfartsmuseet i San
Francisco og Olaf Engvig, nordmann bosatt i Frisco, lettet vi
anker og seilte under Golden Gate
med kurs for Panama.
Alt ble annerledes enn planlagt. Det blir det gjerne med slike
turer. En gammel båt har sine
luner, det visste jeg av erfaring.

Men det som hender underveis er
like overraskende hver gang. Midt
i det Karibiske hav på vei til Cuba,
sprakk toppakningen på motoren
og gaffelen knakk samtidig.
Storseilet deiset i dekk. Der lå vi i
stilla et helt døgn. Dette var helt i
begynnelsen av juni, passatvinden
hadde stillnet og jeg visste at det
var tid for orkaner. Ombord var
det en femtenåring fra Halden, to
unge studenter, henholdsvis fra
Moss og Trondheim, samt en
underlig skrue fra Hawai som
ønsket å komme til Europa.Vi rigget opp et mesan stagseil og klarte
å komme oss tilbake til Panama
etter flere spennende døgn.
Studentene dro videre, Hawaieren
gikk i land. Femtenåringen og jeg
ble ombord. Gode råd var dyre.
Hva nå!?
Telefon til Star Shipping ble
redningen. Rederiet ble enig om
og plukke opp "Kragerø" på en
av sine turer gjennom Panamakanalen på vei til Norge. Det
lyktes etter syv uker å få henne
ombord på "Star Evanger".
Takket være en fantastisk kaptein,
Arve Grimstad, som simpelthen
tok "krana i sin egen hånd" og
egenhendig plasserte henne på sitt
dekk. Dermed gikk turen til
Braake i Tyskland, hvor skøyta
ble losset. Her ble motor og rigg
reparert og derfra gikk turen til
Norge for motor og seil.
Gjenoppbygging
Etter tre år i Norge kom det
uunngåelige tidspunkt at det
måtte tas en bestemmelse på om
man skulle kvitte seg med fartøyet
eller restaurere. Tidens tann hadde
gjort sitt. Klimaet i sydlige farvann etc. Skøyta skrek etter en
større utskiftingsjobb. Det ble til
at hun ble satt på land senhøstes
1999. Og det på Moen i Risør.
Hos Verner Hansen`s Båtbyggeri
som nå ble drevet av brødrene
Raahauge, Klaus og Petter. Et par
kilometer fra Lindstøl, hvor hun i
sin tid ble bygget. Der ble hun til
hun våren 2002. I juni, på redningsselskapets dag, gikk hun på
vannet. Museumsbestyrer Per Rasmussen, grunnleggeren av
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Redningsselskapets
Museum i Horten, var
tilstede under sjøsettingen.
Han har vært en stor
inspirator for meg og
mine elever på Sjøskolen. Jeg seilte ofte over
til Per og besøkte museet. Han fortalte villig og
formidlet Redningsselskapets ånd og dåd
på en fremragende
måte. Han var og delaktig med brev og råd i
min iver etter å få
"Kragerø" tilbake til
Norge.
Skøyta hadde
gjennomgått store forbedringer av brødrene
Raahauge og deres stab,
samt under dyktig veiledning fra deres læremester Verner Hansen
som syvende far i huset.
Hun fremsto bedre enn
ny. Alt var gjennomgått.
Fra kjøl til mastetopp. Skøyta
hadde to støpejernskjøler, midtskips. Den øverste veide tre tonn
og den nedre to. Den underste ble
fjernet da motoren ble satt inn
første gang. Vi fjernet den øverste
og støpte en blykjøl til å passe
tomrommet av begge kjølene.
Elleve Honda Civicer`s vekt er
plassert under. Ca 9,2 tonns bly.
Ingen indre ballast er nødvendig.
Riggen ble høynet noe og den er
nydelig i bevegelsene. Det ble satt
inn to motorer med vinkel-gear,
akslinger på hver side av roret
med folde propellere. Roret og
akterstevn er nå tilbake til orginal
utførelse.

lærer at mannskapet er avhengige
av hverandre for å overleve. De
våkner til at jorden er skjønn og
man får lyst til å ta vare på vår
vakre planet. Soloppganger og
solnedganger i de vakreste farger
blir gjenoppdaget og kanskje opplevet for første gang. Den spektakulære stjernehimmelen åpenbarer
seg. Aldri kan man se så mange
stjerner en klar natt som ute på
havet. De lærer seg å gjenkjenne
og sogar styre fartøyet etter dem.
De opplever en ny orientering i
rommet. "Husker du den stjernen
Alex!? Ja! Den har fulgt oss hele
veien til Afrika." Vi var kommet
fram til vårt prosjektsted. Hadde
seilt i tre måneder og sto nå på
land og så utover havet. De sa det
stille og med undring i stemmen.
Man blir glad av slikt. De
hadde vært gjennom full storm i
Nordsjøen, nydelig seilas fra
Portugal til Marokko. Havet ga
oss den maten vi trengte. Tunfisk
og gullmakrell sto på menyen. De
lærte å trekke inn snørene når
dagens middag var fanget. De
hadde møtt tusenvis av delfiner og
et fantastisk møte med en hval

Signal

Kan en gammel Redningsskøyte
gjøre nytte i moderne tid?
R/S 32 "Kragerø" har siden gjenoppbyggingen vært brukt som en
pedagogisk plattform for ungdom
som har spesielle behov. Havet er
en fantastisk pedagog. Man våkner til nødvendigheten av å regne
med naturkreftene, ta de på alvor.
Mennesket blir fylt av ærefrykt
fordi det finnes krefter som er
sterkere enn det. Ungdommene

En vakker skøyte under
full seilføring.

som nesten var dobbelt
så lang som "Kragerø".
Den lå bare noen meter
fra skutesiden i flere
minutter, før den stille
forsvant i dypet. De
hadde møtt utallige
mennesker fra forskjellige kulturer.
"Jeg føler meg reddet!" utbrøt en ungdom
etter tre måneder ombord. Slike utsagn og
opplevelser gjør at man
føler det er verdt strevet. Det er fantastisk å
få æren av å "låne" et
slikt fartøy. Man vet
hva det har vært igjennom. Hvor mange menneskeskjebner som har
vært knyttet til dette
fartøyet gjennom tidene.
Det sitter i skrog og
dekk. Man merker det
og det blir snakket om.
Disse fåmælte menn
som har speidet i snøtykke, rokk og fokk til øyet verket, for å finne mennesker som
trengte hjelp der ute i det frådende havet. Den er så solid bygget og oppfører seg så trygt i
havet. De fikk oppleve å legge bi i
uvær utenfor Irland. De fikk hvile
i tolv timer. Ute blåste det storm.
Nedenunder var det varmt og
godt. Skøyta lå og duppet i bølgene og det var ikke så mye lyd å
høre. Da været gav seg neste dag
var det bare å slippe over forseilene og seile videre. Vi hadde drevet av kun et par nautiske mil.
Gleden av å komme hjem etter
nesten ett år hjemmefra. Oppleve
at de faktisk hadde savnet sine
kjære. Historiene er mange, men
la oss håpe at den ånd som
Redningsselskapet har skapt
gjennom tidene overlever i menneskene. Den ånd har dårlige vilkår i vår moderne tid. De fleste er
seg selv nok og trenger hverken
hjelp eller assistanse på det ytre
plan. Men la det være sagt: Vi har
stor materiell velstand, men stor
sjelelig nød i vårt materialiserte
samfunn.
Olav Bjørshol

27

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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