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Sommeren med stor S er lagt
bak oss, og jeg håper alle våre
medlemmer vil minnes den
med stor glede. Foreningsåret
er også snart slutt og vi kan se
tilbake på en fantastisk sesong
både sportslig og arrangementsmessig.
Våre seilere, både små og
store, har gjort rent bord i
mange klasser.
På jollesiden har
mosseseilere forsvart de norske
fargene både i
Nordisk, EM og
i VM. Erik
Snerlebakken i
Zoom8 har blitt
Norgesmester,
Nordisk mester,
tatt 9 plass i
VM og vunnet
NorgesCupen
sammenlagt.
Det kaller jeg
rent bord – Gratulerer.
Som arrangør har Moss
Seilforening heller ikke i år ligget på latsiden. NorgesCup for
joller ble arrangert i juni, for
brett i august, og i samme
måned gikk vår nye storsatsing
av stabelen med Moss
Raymarine Race. Et svært godt
konsept hvor vår idrett ble
profilert både i Kanalen og i
media. Dette vil vi fortsette
med. Takket være sponsorer og
frivillige mannskap, blir disse
arrangementer vellykket både
sportslig og økonomisk.
Anlegget vårt på Søly har
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også fått nødvendig oppmerksomhet. Havna har fått sitt
budsjetterte vedlikehold og
oppgradering, mens klubbhuset
er i ferd med å fornye seg både
innvendig og utvendig. Slike
oppdateringer som våre anlegg
nå er inne i, er arbeider som er
svært nødvendige og brikker i
en langsiktig prosess som både

krever menneskelige og økonomiske resurser. Det er en stor
frivillig innsats fra noen personer som gjør dette mulig. Takk
skal dere ha.
Moss Seilforening står i dag
ovenfor to hovedutfordringer:
Vår idrett er spesiell og har
sterk konkurranse fra andre
idretter. For å klare å opprettholde god rekruttering, må vi
gjøre idretten vår attraktiv og
synlig, slik at foreningen fortsatt fostrer gode seilere i godt
miljø. Dette krever ressurser vi
må være villige til å gi.
Den andre utfordringen er

anlegget vårt. Våre medlemmer
og medborgere har gode tider
og dette resulterer i flere som
ønsker seg båt, og ikke minst
større båt. Dette kombinert
med et aldrende anlegg, vil
kreve større investeringer i
fremtiden.
Vår økonomi er basert på
flere elementer, men uten sponsorer hadde
vårt aktivitetsnivå vært
betraktelig
lavere. I år har
vi fått flere nye
betydelige sponsorer, så en spesiell takk til
Belamarin som
gjorde sitt til at
Moss Raymarine Race ble
vellykket,
Bilbutikk1 som
har ”kjøpt” to
av våre flytebrygger og til vår
trofaste hovedsponsor Helly
Hansen – og til alle andre velvillige sponsorer og bidragsytere.
Takk for i år, og stor takk
til Rådet, Styret, undergrupper
og alle frivillige mannskaper
som bruker en masse tid og
energi på vår kjære klubb.
Uten dere hadde vi ikke hatt
Moss Seilforening.

Hans Egil Eriksen
Leder Hovedstyret

MOSS SEILFORENINGs
ÅRSMØTE 2006
avholdes i Klubbhuset, Søly onsdag 25. oktober kl. 19.00
Dagsorden:
1. Vedtak om lovlig innkallelse av årsmøte.
2. Valg av møteleder og sekretær.
3. Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen.
4. Behandle foreningens årsmeldinger for 2006.
5. Behandle foreningens regnskap for 2006 i revidert stand.
6. Behandle innkommende forslag.
7. Fastsette kontingent for 2007.
8. Vedta foreningens budsjett for 2007.
9. Bestemme foreningens organisasjon for 2007.
10. Valg av tillitsmenn for 2007.
11. Utdeling av: ”Dommerpokalen” – ”Chr. Hermansens minnepokal” – ”Havfruepokalen” og
”Sjøfareren”.
12. Avslutning.
Ta med denne utgaven av Signal på Årsmøte.
Det blir kort pause med en enkel, gratis servering mellom pkt. 8 og 9.
Plass for egne notater:
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ÅRSBERETNING
FRA HOVEDSTYRET 2006

Hovedstyret har bestått av:
Leder:
Nestleder:
Sekretær:
Kasserer:
Leder jollegruppa:
Leder Tur og Havgruppa:
Leder for finansgruppa:
Leder for Båthavna:
Leder for Klubbhuset:
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Møter og aktiviteter.
Hovedstyret har avholdt 9 styremøter i foreningsåret.
Arbeidsutvalget v/leder, sekretær og kasserer har stått for
den daglige driften av foreningen, mens gruppelederne har
ansvaret for sin gruppe, både
økonomisk og idrettslig.
Nestformannen, vår sportslige
leder, har sammen med sportskomiteen hatt det overordnede
ansvar for våre arrangementer.
Medlemstallet ligger stabilt
på ca 596 medlemmer, og foreningens økonomi er tilfredsstillende. Det utøves en stor
frivillig innsats i foreningen,
men man ser imidlertid at trenden går mer og mer mot å
måtte kjøpe tjenester også for
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Hans Egil Eriksen
Thorstein Tønnesson
Ann Carene Petersen
Tore Martin Skarpholt
Dag Løken
Håkon Johnsen
Pål Einar Bertnsen
Harald Molvig
Tove Kure
oss. Helly-Hansen er fortsatt
vår hovedsponsor. Etter dyktig
arbeid fra vår finansgruppe,
har byens firmaer også denne
gangen støttet opp med reklame på foreningens optimistjoller.
Sesongens arrangementer
har gått etter budsjett og da
med overskudd.
Utleievirksomheten går noe
bedre enn budsjettert, og
kiosksalget svinger med foreningens arrangementer. Det
permantente vinteropplaget
gjør at vi har en stabil inntekt
også derfra.
Aktiviteter.
Sesongen 2006 har vært meget
aktiv, og startet for jollene sin

del med ”grøtseilas” og for Tur
og Hav den nå så populære
Lille seilas. Vi har fortsatt et av
landets største jollemiljøer, og
det er et økende antall aktive
båter i Tur og Hav-gruppen.
Moss seilforenings seilere hevder seg bra i regattaer fra
kretsnivå til VM, dette takket
være stor innsats fra jollegruppa og på samme måte i kjølbåtklassen og brettgruppa.
Brettgruppa arrangerte i år
Norges Cup i Freestyle og
Slalom. Brettgruppa er i vekst i
foreningen og har deltatt ved
ulike arrangementer i samarbeid med jollebruppa.
Erik Snerlebakken er i år i
en særstilling, da han både er
Norgesmester i Zoom8 og
vinner av Norgescupen i
Zoom8 sammenlagt! Han ble
også nummer 1 i Nordisk i
Finland og tok en 9. plass i
VM i Danmark. Vi gratulerer!
Vi gratulerer også alle de gode
seilerne i foreningen med innsatsen, og henviser til resultatbørsen et annet sted i bladet.

☛

Den nå så tradisjonsrike
”Påskesamlingen” samlet også
i år et rekordstort antall
Europajoller og Zoom8 fra
hele landet og er blitt en fin
åpning av sesongen for både
seilere og staben i MS.
Årets regattastart med
skudd fra ”Hagla”, (da
”Gunda” sviktet) og diplomer
til årets jungmenn, var i år 6.
mai og markerte på nytt at
sesongen var i gang.
Moss Seilforening har denne
sesongen stått som arrangør
for Norges Cup for Europa,
29’er, og Laser, Moss
Raymarin Race, ved siden av
Østfoldcuper og interne regattaer som Navigare, Jeløya
Rundt og Hard Days Night.
Moss Raymarin Race var et
nytt satsningsområde for større
båtklasser, og har tatt over
Seatronic Cup. Det var et stort,
morsomt og lærerikt løft for
foreningen, hvor mange av
klubbens medlemmer var engasjert og serveringsstedene i
kanalen var involvert.
Sportskomiteen hadde nedlagt
et stort arbeid på forhånd, og
tilbakemeldingene har vært
mange og gode. Dette er et
arrangement MS vil satse på å
arrangere hvert år. Moss
Seilforening har fått ord på seg
til å være de beste arrangører
og har nok en gang bekreftet
sin stilling.

Opprusting av Søly.
Havna har denne sesongen
fulgt opp tiltaksplanen som ble
lagt fram på årsmøtet. Det er
gjort en stor jobb på det elektriske anlegget på søndre molo.

Det jobbes med å se på planene videre, om det antatte behovet for flere båtplasser.
Huset har fått en oppgradering med nye fliser i en større
del av 1 etasje, veggene innvendig er vasket. Planen videre er
at taket inne, samt plattingen
ute skal rustes opp. Takk til
huskomiteen for flott arbeid.
Utvendig har Tur og Hav stått
ansvarlig for beisingen av alle
veggene på huset, stor takk for
innsatsen til de som tok penselen fatt!

Generelt
Moss seilforening har mottatt
en gave, en Oslojolle, som kan
lånes av klubbens medlemmer.
Morsomt og hyggelig for familier eller noen som ønsker en
annerledes seilopplevelse.
Glem ikke våre hjemmesider! Som har fått nytt utseende! www.mossseilforening.no
Hovedstyret vil til slutt
takke medlemmer, foreldre, tillitsvalgte, trenere og dommere
for det store arbeidet de har
nedlagt, og det engasjementet
de har vist for foreningen.
En stor takk går til våre velvillige sponsorer gjennom året.
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Opplæring, rekruttering og
regattaseiling.
I vinter ble det arrangert

grunnkurs for arrangør og
dommer med 11 deltakere fra
både jolle- og storbåtmiljøene
våre og kretsdommerkurs der 5
tok eksamen. Grunnkurset er
et innføringskurs uten eksamen
som passer for alle som er aktive som seilere eller seilerforeldre og vil forsøkes etablert
som et fast årlig tilbud.
Årets jungmannskurs hadde
12 deltakere. Det har dessuten
vært 1 ukes seilskole i sommer,
som samlet mange barn. Noen
av barna på sommerskolen har
fortsatt sammen med jungmennene og fått utlevert hver sin
båt! Det må nok tenkes nytt
rundt rekrutteringsarbeidet
vårt. Den årlige rekrutteringen
bør ligge omkring det dobbelte
av årets nivå for at vi skal
kunne opprettholde bredden i
tilbudet vårt.
Nivået på våre regattaseilere
er meget høyt også i denne
sesongen. Mange av Moss
Seilforeningens jolleseilere ble
tatt ut til å seile internasjonale
regattaer i år. Det var seilere
representert både til Nordisk
og EM og VM .
Det lover godt for rekrutteringen videre til større båtklasser. Våre kjøl-, tur- og brettseilere hevder seg også bra i sine
regattaer.

For hovedstyret,
Ann Carene Petersen
Sekretær
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ÅRSBERETNING
FRA JOLLEGRUPPA
Moss Seilforenings formål er
ved samarbeid og kameratskap
å fremme seilidrett og båtliv i
sunne former. Foreningens formål er å drive idrett organisert
gjennom Norges Seilforbund.
Jollestyret administrerer og legger til rette alle aktiviteter for
barn og unge som seiler for og
er medlemmer i Moss seilforening. Som et ledd i informasjon om og utbredelsen av seiling til glede for så mange som
mulig, er også jollegruppa
ansvarlig for å delta i ulike
arrangementer der vi kan fremme og vise idretten vår overfor
et større publikum på messer
og aktivitetsdager i krets og
nærområde.
Målet vårt er å rekruttere
seilere til både bredde- og
toppidrett. Ved målrettet satsing vil vi oppnå gode sportslige resultater. Vi ønsker seiling
både til glede, som opplevelse
og som grunnlaget for toppidrett. Seiling er den idrettsgrenen som gjennom årene har
gitt Norge flest medaljer i sommer OL. Med dette nr av
Signal kan dere lese beretninger fra noen av våre jolleseilere
som har sine drømmer om
flere seilgleder, og som satser
på jolleseiling som toppidrett.
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Jollestyret har i år bestått av:
Dag Løken, leder
Anne Mollatt Sekretær
Tor Olaf Moseby, materialforvalter
Unni Fylling Eriksen, klassekaptein E-joller
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Nils Hole, klassekaptein
Zoom8 og Optimist NC
Cathrine Bremsrud Lauritzen,
klassekaptein Optimist VG
Gunn Rodal, klassekaptein
tomannsjoller (Snipe, 470)
Anca Buberg (Tore Martin
Skarpholt), klassekaptein jungmenn
Stine Ahlsen, kontakt brettgruppa (ikke fast i styret)
Vi har pr. medio september 06
følgende grupper og antall seilere:
Europa: 4 + 7 gjesteseilere *.
Zoom8: 3. Snipe: 4. 470: 1.
Brett: 10. Optimist NC.
Optimist VG. JM Optimist:
15
*En e-jolleseiler har delvis gått over i
Laser og seiler i begge båtklasser.

Fra 2006 er modellseiling også
etablert som et tilbud i foreningen. Foreningen eier to
båter som kan brukes av foreningens medlemmer.
Kontaktperson for modellseilingen er Tove Kure.
Trenere:
Frode Jørstad, hovedtrener og
trener E-jolle
Zoom8, Ann Kristin Skogn
Optimist NC, Hans Bendik
Eriksen
Optimist VG, Per Christian
Bordal, Wenche Rodal
Optimist JM, Karl Einar
Vedeler Jensen, Aurora
Stenmark, Lars Egil Fylling
Eriksen *
* Fra ultimo august 06.

Aktiviteter
Til tross for et synkende antall
aktive seilere har jollegruppa
opprettholdt sin aktive profil i
foreningen og som den mest
markerte jolleforeningen i
Østfold seilkrets. Moss har
bidratt til å styrke båndene
mellom kretsens foreninger
gjennom ulike samarbeidsprosjekter for spesielt Zoom8 og
Optimist. Foreningen har også
bidratt med arrangementsstøtte
for å få flere foreninger til å
kunne avvikle østfoldcuper,
blant annet Larkollen IL. Våre
ambisjoner om bredde og
toppidrett innebærer at vi må
skape et sosialt fellesskap for
seilere og foreldre. Dette fellesskapet skal ha sin base i aktivitetene på Søly, men det er
like viktig at tryggheten bidrar
til fellesskap når våre seilere
deltar utenbys på samlinger,
ØstfoldCup’er, NC’er eller
ulike mesterskap. Å drive med
jolleseiling blir en aktivitet for
langt flere enn den enkelte seiler. Her må foreldre og støttespillere løfte i fellesskap. Det er
lett å glemme at vi alle har
vært nybegynnere, og hvor viktig det er å få tillit og en hjelpende hånd. Det blir mange
løft i løpet av en sesong, enten
det er fysiske løft med jolla,
vaffelsalg i kiosken, skruing på
motorer og hengere eller hjelp
til å avvikle et arrangement.
Alle løft er like viktige for fellesskapet.

☛

Horten. NM Freestyle/Wave –
brett, Stavanger. Innetreningen
begynner.

Erik som norgesmester
i Zoom8.

Juni 06: Østfold Cup 3,
Fredrikstad. Fritidsmesse,
Moss. NC3 – E-joller, Moss.
KielerWoche. Østfold Cup 4,
Larkollen. Optimistsamling,
Son. Stor-NM, Tønsberg
Juli 06: Stor-NM, Tønsberg.
JrVM 470, Travemünde. Jr
Nordisk – opt., Zoom8 og ejolle, Finland. VM – e-jolle,
Danmark. JrEM – e-jolle,
Spania
Aug 06: VM – Zoom8,
Danmark. Østfold Cup 5,
Hvaler. NSFs storsamling,
Drøbak. Mamma-gubbeseilas,
Søly. KM – Optimist, Zoom8
og e-jolle, Moss. Aktivitetsdag
– nesparken, Moss
Sep 06: Østfold Cup 6,
Sarpsborg. NC4 – Opt.,
Zoom8 og Ejolle, Asker.
Rankingseilas E-jolle, KNS.
Lag-NM Optimist,
Vestfjorden. Høstregatta, Søly.
Lag-NM Zoom8, Sarpsborg.
Rekruttsamling Optimist,
NOK. Rekruttsamling – NSF,
Åsgårdstrand
Okt 06: Lag-NM – E-jolle,

☛
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Oversikt over årets aktiviteter
Okt 05: Lag-NM E-jolle,
Vestfjorden (GULL!!).
Rekruttsamlinger i regi klasseklubber og NSF
Nov – des 05: Jolleavslutning.
Innetrening. Grøtseilas, juletresseilas optimist. Juleseilas
brett. Juletreseilas Bergen..
Teorikvelder
Jan – mars 06: Innetrening.
Teorikvelder, Idrettspsykolog,
seiltrimming og meteorologi.
Skitur Norefjell. Vintersamling
Cadiz. Treningssamling
Zoom8, Søly. Oppstart jungmannskurs. Seiltrening på vannet
April 06: Kretssamling, Søly,
Påskesamling E-joller og
Zoom8, Søly, Påskesamling
Optimist, Tønsberg, Sofia Cup,
Spania. Treninger tirsdag, onsdag og torsdag. Regatta
Stenungsund, Sverige. NC1 –
Optimist, Zoom8 og E-jolle,
Florø.
Mai 06 : Åpningsregatta og
ØC, Moss. NC2 – Optimist,
Zoom8 og E-jolle, Brevik.
Freewave brett, Lista. NC
Freestyle og Slalom – brett,
Moss. Østfold Cup 2,
Sarpsborg. NC3 – Optimist og
Zoom8, Kristiansand

Kommentarer
Gjennom vinteren 2005-06 var
det tilbud om innetrening 1
kveld i uka for optimistseilerne
i gymsalen på Bytårnet skole.
Ansvarlige for innetreningen
var Tina Løken Nilsson,
Monica Rodal og Lars Egil
Fylling Eriksen. De eldre seilerne har trent på Lasses Gym,
Spenst, Corpus og ”Fokus på
Din Helse”. Hovedtrener
Frode Jørstad har gjennom vinteren besøkt seilerne i treningsstudio og fulgt opp treningsprogrammet og gjennomført
tester for den enkelte.
Gjennom høsten og vinteren
har vi også arrangert flere teorikvelder med tilbud til alle jolleseilerne. Vi fortsatte samarbeidet med psykolog Jon
Løkke fra Høgskolen i Halden,
som fulgte seilerne gjennom 5
kvelder fra høst 05 med siste
kveld uka før påske. Løkke
hadde fokus på seilernes evne
til å sette seg realistiske mål og
følge opp og vurdere egne mål.
I vinter har vi også hatt
fokus på seiltrim med landslagstrener Thomas Guttormsen og
meteorologi med oceanograf
og meteorolog Lars Petter
Røed. Sistnevnte kveld var
også åpen for seilere fra Tur &
Hav eller andre ineteresserte
medlemmer.
Det har vært viktig at teorikveldene har vært et samspill
mellom innledere, trenerne
våre og seilerne.
Strandnellikene i foreningen
skal ha en stor takk for at jollegruppa kan arrangere disse
innekveldene med både høy
kvalitet og en hyggelig sosial
ramme. Ansvaret for kaker og
noe til har gått på rundgang
mellom klassene. Teori er
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Øverst: Atle Jensen på Margarita i
februar.
I midten: Moss Racing team E-jolle.
Nederst: Kretsmestere i Optimist.
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viktig, men vi glemmer ikke at
det er i pausene vi blir best
kjent med hverandre. Det
hadde vært hyggelig om ennå
flere foreldre ble med på noen
av innekveldene. Det er mye å
snakke om i fellesskapet.
Årets skitur til Norefjell var
åpen for seilere og foreldre fra
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hele kretsen. Moss tok initiativet, og for de som deltok, ble
det en hyggelig vårtur med felles busstransport.
Et nytt jungmannskurs ble
startet opp i begynnelsen av
mars med, etter hvert, 12 deltagere. Antallet jungmenn er
langt lavere enn vår ambisjon
om seiling som breddeidrett og
som rekrutteringsgrunnlag for
senere toppidrettsutøvere.
Thorstein Tønnesson var også i
år hovedansvarlig for kurset
som avsluttet med ”velteøvelser” i svømmehallen ved
Nesparken. Til svømmehallen
ble også seilere fra Larkollen
IL invitert. Kursdeltakerne
måtte i år vente noe lenger før
de fikk ”beviset” på gjennomgått kurs. På grunn av tidlig
NC ble årets åpningsregatta og
offisiell åpning av sesongen
først markert lørdag 6.mai.
Når jungmennene fikk sine
diplomer hadde de fleste allerede begynt treningen på vannet.
Fjorårets investering i nye optimistjoller gjorde at de fleste
fikk bra ustyr fra første stund.
I tillegg fikk vi også en ny, fullt
utrustet Optimistjolle fra
Heitmann i Drøbak. Det ble en
glad jungmann! Seilerne er
gjennomgående flinke til å ta
vare på utstyret, og trenerne
følger opp når noe mangler.
Ved siden av de etablerte
jolleklassene i foreningen er det
hyggelig at ”snipejentene” er
med videre. Tidvis ser vi begge
de 2 snipene, som har tilhold i
Søly, i trening på Værla.
Ved inngangen til en ny seilsesong hadde foreningen 3 seilere med i NSF sin ToppSeilsatsing. Både Tina Løken
Nilsson og Monica Rodal, som
har gått over i 470, var fortsatt
med i tillegg til at Mathias
Mollatt ble tatt ut høsten 05.
Mathias ble i 2006 også tatt ut
av NSF til å representere

Norge under ISAF JrVM i
Weymouth, England. Han seilte der Laser Radial og imponerte med god seiling.
Erik Snerlebakken har i tillegg vært med på toppidrettssamling for utøvere fra ulike
idretter etter invitasjon fra
Olympiatoppen for å ivareta
unge talenter. Etter fjorårets
avslutning i Zoom8 var det
spesielle forventninger til Erik i
06-sesongen, og vi kan allerede
si at han har hatt en fantastisk
sesong i Zoom8. GRATULERER ERIK! Gull i både NM
og Jr. Nordisk i tillegg til å
vinne NC sammenlagt før siste
NC ble avviklet i Asker er
imponerende!!
Påskeleir
Årets påskeleir ble behørig
omtalt i mainummeret av
Signal. Ved en oppsummering
av året er det likevel viktig å
kommentere samlingen med
noen ord. Bare 10 dager før
påske så det ut til at samlingen
skulle få vanskeligheter med
både de store snømengdene og
is i havna. Men med god hjelp
fra arbeidssomme jolleforeldre
og mange timers jobb for vår
faste snøbrøyter fra Våler ble
det rom for både en forflyttet
samling fra Tønsberg til Moss
før påske og til vår egen påskesamling.
Påskesamlingen i Søly er
blitt en tradisjon med både
kvalitet på seiling og sosial
ramme. I ulike sammenhenger
blir det pekt på den gode
maten, men det viktigste er
fokus på samlingen som et
godt utgangspunkt for utesesongen. Gode trenere og gode
seiløkter på vannet samt innholdsrike ettermiddager må
være varemerket som sikrer at
denne tradisjonen kan vedvare.
I år var Zoom8 med på samlingen. Det ble en suksess

☛

selv om en fryktet at det skulle
bli for mange seilere.
Påskesamlingen er arbeidskrevende, men er samtidig blitt en
av de viktigste inntekstkildene
for jollegruppa.

Regattaarrangør og seilerutvikling
I 2005 var arbeidet med
JrNordisk det som overskygget
de fleste øvrige arrangemen-

Østfoldcup.
Sarpsborg-Mosseseilerne.

tene. I 2006 ble det lagt vekt
på at vi skulle tilby gode lokale
arrangementer for klubb og
krets i tillegg til å stå som vertskap for samlinger.
Moss seilforening har høy
kompetanse i alle ledd ved et
arrangement. Vi ser likevel
betydningen av å vedlikeholde
og spre kunnskapen til flere for
å sikre kontinuiteten. Derfor
har en satset på både dommerog arrangørkurs for egne medlemmer og for kretsen.
Jollegruppa var ansvarlige
for årets første Østfold Cup,
som også var vår åpningsregatta. I tillegg var vi vertskap får
årets KM. Begge arrangementene ble avviklet med seiling
tett opp til Jeløya utenfor
Framneslandet og i Reierbukta.
Sistnevnte baneområde har vist
seg å fungere utmerket fra de
fleste vindretningene ved
arrangement av denne størrelsen. Vi slipper sikkerhets-

problemene ved overseiling, og
nærheten gjør at vi blir synlige
fra land og skaper trygghet for
de yngste seilerne.
I juni arrangerte foreningen
NC for E-jolle, Laser og 29’er.
Et knirkefritt arrangement,
men dessverre er antallet seilere fra egen forening i disse
klassene for tiden svært lite.
Treningsteamet fra Moss
gjorde det derimot svært godt
om vi ser på resultatlista.
Utviklingen blant rekrutteringsklassene har gjort at ejolleklassen har blitt kraftig
redusert i kretsen. På Østfold
Cupene har vi ikke hatt mer
enn 1 deltagende e-jolleseiler
fra hele kretsen. Den største
”klassen” har vært optimist
yngste klasse. Dette viser at vi
er inne i en krevende periode
for både egen forening og for
kretsen. Mens antallet seilere
totalt i rekrutteringsbåtene i
landet er økende, har vi i vår
forening ikke hatt færre aktive
seilere i jolleklassene siden tidlig på 90-tallet. Det viser at vi
må ha et godt samarbeid med
kretsen for å sikre økt rekruttering og synliggjøring av idretten. Ikke minst har klassekaptein Nils Hole jobbet for et tettere samarbeid i kretsen.
E-jolleseilerne Tina og
Monica som høsten 2005 gikk
over til 470, satser videre, men
siden de er alene i klassen i
Norge, blir mye av treningen i
utlandet.
Mens antallet egne e-jolleseilere har vært dalende har
antallet seilere som trener i
Moss vært stabilt. Et økende
antall gjesteseilere fra
Nesodden til Hvaler har gjort
at Moss har fått et unikt treningsmiljø for de som satser i
klassen. Resultatene har

☛
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Sommerskole
Som tidligere år ble det
gjennomført sommerskole i
samarbeid med ferieklubben i
Moss kommune. På grunn av
Stor-NM og påfølgende
JrNordisk ble sommerseilskolen i år lagt til august. Hans
Bendik F. Eriksen hadde sammen med Andreas Klette fått
med seg et godt team til å
tilby et variert program for
deltakerne. Lars Egil F.
Eriksen hadde en egen samling for NC-seilere i optimistklassen den samme uka.
Sommerseilskolen høstet flere
lovord og de unge seilerne fikk
med et eget brev der de ble
invitert til å ta del i treninger
utover høsten. 5 av deltakerne
har siden blitt en del av en
utvidet jungmannsgruppe.
Denne erfaringen tilsier at vi
ennå større grad bør se og
nytte sommerseilskolen som et
rekrutteringsgrunnlag for klubben. Utfordringen blir å kunne
tilby og ta opp nye seilere
gjennom hele sesongen.
Gledelig var det også at
mange søkte seilbrettkursene
som ble holdt gjennom hele
sommeren. Under instruksjon
av Peter L. Nilsson og Nicolai
Helgesen fikk mange ungdommer (og noen voksne) innsikt i
brettseilingens mysterier.
Skolebrettpakka til foreningen
har i høst, for 3. året på rad,
også blitt brukt til å gjennomføre brettkurs for elever ved
Jeløy Folkehøgskole, som
hadde brettseiling på timeplanen. Nicolai Helgesen var sammen med Tina L. Nilsson

instruktører på kurset som
gikk over 16 timer fordelt på
teori og praksis.
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vært svært gode. Vi tror det
skyldes fokus på kvalitet sommer som vinter og god holdning på trening.
Kvalitet på trenersiden
finner vi gjennomgående i alle
klasser. Det viser resultatene
fra ulike regattaer.
For første gang på mer enn 10
år, kan ikke foreningen stille
eget lag i Lag-NM for optimister. 4 klubber i kretsen har
måttet yte seilere for at kretsen
kunne stille et lag. Også i
Zoom8 stiller våre seilere som
del av et kretslag under LagNM. I E-jolle må ”gamle” seilere på banen for at vi skal stille eget lag. Men vi er med, og
vi ser at det spirer i yngste
klasse.
Mens jolleklassene i foreningen sliter med rekrutteringen, har brettgruppa fått
økt oppslutning. Det er morsomt å se at både unge og veteraner treffes på ”beach’n” på
Jeløya. Brettgruppa er kjent for
gode og sosialt tilrettelagte
arrangement. Slik var det også
når de i mai arrangerte NC for
Freestyle og Slalom. Den siste
grenen blir forsøkt trukket
fram igjen av NBK etter flere
år i dvale. Brettsatsingen støttes også av NSF.
Gode forhold gjør at
Freestyle-og Wave-seilere fra
hele østlandsområdet kommer
til Søly når forholdene er gode.
Larkollen er et godt alternativ.
Flere av medlemmene i brettgruppa stiller i konkurranser
og gjør sine saker bra. Peter
Løken Nilsson avsluttet høsten
05 med å bli klassemester. Når
brettgruppa i Moss arrangerte
NC i mai, vant Knut Dahl fra
Moss seilforening
Freestylekonkurransen. I oktober regner vi med flere mossinger til start i Stavanger.
Arrangementet har i år fått
NM-status i Freestyle/Wave.

Veteranen og mossingen
Frithjof Opsahl kan vi også se
på flere surfevideoer.
Bredden i seiltilbud og veien
til rekruttering er større en på
lenge. Vi må se hvordan vi best
kan utnytte bredden selv om
antallet i hver klasse er liten.
Vi ønsker å gi barn og unge en
god og nyttig ballast uansett
hvilke båt-/brettvalg de gjør .
Vi er nemlig overbevist om at
de får med seg opplevelser og
kunnskap videre, som de vil få
varig glede av.
I denne sammenhengen
håper vi også at vårt siste tilskudd, ei Oslojolle med full
seilgarderobe, kan bli til glede
for både unge og eldre seilere i
foreningen. Oslo-jolla, som har
fått plass på h-brygga, er til fri
benyttelse for medlemmer i
foreningen. Spesielt håper vi at
det kan bli til glede for eldre
som ønsker å ta med barn eller
unge på en seiltur. ”Giveren”
har overdratt den til Moss seilforening ved jollegruppa så
lenge vi kan ta vare på den og
ha nytte og glede av den.
Morsomt er det også å
registrere at mange av våre jolleseilere blir forespurt om å
være med som mannskap og
”taktikere” i kjølbåtregattaer.
Det er lærerikt for alle og med
på å skape miljø på tvers av
gruppene i foreningen.
Med utspring fra jollemiljøet i Moss har våre tre forbundsdommere, Lars Grande,
Tonny Vedeler Jensen og Dag
Løken representert foreningen
under ulike arrangementer i
Norge og i utlandet. Lars
Grande er i tillegg en av få
med status som internasjonal
dommer i Norge. Tonny V.
Jensen ønsker å bli den neste
og har høstet erfaring gjennom
å delta i 3 internasjonale mesterskap denne sesongen. Både
Dag og Tonny var med under

Stor-NM i Tønsberg i tillegg til
deltagelse ved flere NC’er.
Foreningen fikk også utdannet
3 nye kretsdommere våren
2005, og Finn Fr. Horn har
allerede rukket å være med i
dommergjerningen både under
Stor-NM og NC i Asker.
Forhåpentligvis er dette også
med på å profilere egen forening og kommer foreningen
og egne seilere til beste.
Følgebåter og hengermateriell
Å tilrettelegge for seilaktiviteter og seiltreninger med fokus
på sikkerhet og kvalitet krever
godt vedlikehold av både båter
og motorer. I tillegg er foreningen helt avhengig av funksjonelt utstyr både på land og
til vanns når vi skal arrangere
store eller små stevner. Sjarken,
som er foreningens arbeidshest
skulle overhales sist vinter, men
det skulle ta både vinter og vår
og nesten sommer før den var
endelig klar. Det har vært ressurskrevende å få alt på plass
slik at vi igjen har en pålitelig
og helt nødvendig arbeidshest
som ryggrad under arrangementene våre. Mange har gjort
sitt til for at dette skulle bli
best mulig.
Pioneren som ble gitt til foreningen som gave fra
Bellamarine i 2005, lå lenge på
land. Den er nå døpt til
”Bella”, og i løpet av mai og
juni kom den på vannet med
midtkonsoll og ny motor. I
høst har vi også fått på plass et
egnet beslag med rulle for trekking av tau/bøyer. Båten fungerer utmerket og vil gå inn som
en viktig del av båtmateriellet.
Det må settes krav til foreningens hengermateriell når
de skal trekke trenerbåter og
følgebåter på tvers av landet
og på tvers av landegrenser.
Hengerne er rustet opp for å
”holde mål”. I tillegg

☛

ble det kjøpt inn en ny båthenger for å imøtekomme
behovet. Ny kassehenger er
også på plass i havna. Den er
til huset.
En skal være varsom med å
trekke fram enkeltpersoner når
det er mange som tar i et tak.
Det er likevel verdt å nevne vår
materialforvalter, Tor Olaf
Moseby, spesielt. Han har lagt
ned et stort og betydelig arbeid
for fellesskapet og er å treffe i
havna både seint og tidlig til
tross for at han selv ikke lenger
har en aktiv seiler i jollegruppa. Han skrur og lapper, han
kjører bensin og diesel, han
inngår avtaler på vegne av jollegruppa ….. og han er like
blid. Vit at vi setter pris på det!
Vi bør muligens si det oftere,
for en materialforvalter er med
på å sikre kvaliteten i alle ledd.

innebærer også et arbeid med å
beholde både seilere og trenere
som er i foreningen. Vi ønsker
å drive en aktiv trenerutvikling
blant egne, nåværende og tidligere, jolleseilere. Gjennom hele
sesongen har vi lagt vekt på å
vise tillit til våre trenere og
satse på dem. Trenerutvikling
gir seilerne økt kunnskap og
sikrer kontinuitet i trenerteamet. At våre trenere også er
ønsket fra andre foreninger, ser
vi som positivt. Ikke alle seilere
har som mål å ble NM-vinnere
eller OL-deltakere, men som
idrettsforening skal vi ta høyde
for å kunne ivareta også de seilerne som har ambisjoner som
toppidrettsseilere. Uansett
ambisjoner ligger nøkkelen i å
skape et miljø som favner alle,
der seilere i ulike klasser opplever at de finner venner og
seilglede.
Jollestyret ønsker å takke
alle som hver på sin måte gjør
en innsats og som bidrar i fellesskapet. Stor takk til trenere,
regattaarrangører, dommere,
foreldre, vaffelstekere og båtreparatører. Takk til alle dere seilere som viser glede over idretten og finner stadig nye opplevelser gjennom seilingen. Det
er først og fremst dere seilere
som får oss til å yte det beste.
Resultater E-jolle
Lars Egil Fylling Eriksen, NM
21, NC Herrer 6, NC Samlet
8, JrEM 5 (Sølvfinale), VM 42
(Sølvfinale)
Christian Juel, NM 3, NC
Herrer 4, NC Samlet 4, VM,
18 (Gullfinale)
Mathias Mollatt, NM 5, NC
Rekrutt 1, NC Samlet 5, JrEM
14 (Gullfinale), Laser/Laser
Radial ISAF JrVM 18,
EuropaCup
8
Monica Rodal, NM 4
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Jollestyret
Jollegruppa klarte ikke å ha på
plass ny jolleleder til foreningens årsmøte i oktober 05. Det
gikk derimot kort tid før et
helt styre var på plass, og jollestyret har hatt månedlige
møter siden november 05.
Arbeidet med trenerkabal
og sikre et best mulig støttearbeid har vært gjennomgående
for styret. Følgebåtsituasjonen
har gitt flere økonomiske
utfordringer, men styret føler
at de har forsøkt å balansere
driften av jollegruppa slik at
det har kommet seilerne og
foreningen som helhet til
gode.
Rekrutteringen har vært
tema ved flere anledninger, og
vi har ønsket å gi jungmennene
et godt tilbud. Hvorvidt vi har
klart å involvere nye foreldre
godt nok, må disse foreldrene
selv få si noe om. Det er en
balanse mellom å gi tilbud om
og forvente deltakelse, men
heller ikke skremme foreldre

bort på grunn av mange krav.
Med færre aktive seilere i foreningen og flere søskenpar har
det blitt mange lass å trekke
for færre personer. Vi er glade
for alle smil vi har fått.
Fornøyde seilere er det beste vi
kan håpe på. Da blir seilerne i
foreningen.
Brettgruppa har kommet
med innspill når de har vært
berørt. De har også deltatt
aktivt ved profilering av foreningen under både den store
fritidsmessa i Nesparken i juni
og under idrettsrådets aktivitetsdag i august.
Hjemmesidene til foreningen har fått helt nytt design og
blitt langt mer funksjonell. Det
er lettere å profilere foreningen
og aktivitetene gjennom både
tekst og bilde. Vår webansvarlig synes å ”være på jobb” til
enhver tid. Med det nye programmet SailWave for registrering, ranking og publisering av
resultatlister er også den delen
av sekretariatet blitt mer operasjonell. Arbeidet med gode
og informative websider er
med på å synliggjøre en oppegående seilforening, med gode
resultater og med en av
Oslofjordens fineste havner.
Jollestyret er også i år takknemlig for den støtten som
Strandnellikene bidrar med.
Deres bidrag har gjort det
mulig å gjennomføre årets vinterprogram og få til nødvendige investeringer. Vi håper at
nellikenes arbeid for jollemiljøet vil holde fram fordi det er et
viktig bidrag for å sikre jollegruppa en inntektskilde og
bidra til et sosialt fellesskap for
en voksengruppe utenom seilerarenaen.
Arbeidet for å sikre rekruttering av seilere og foreldre er
et kontinuerlig arbeid. Ingen
flyter på gamle laurbær.
Arbeidet med å rekruttere
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Beretning fra Brettgruppa

Fritjof Opsahl i «One hand 360» på Lista.
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Nicolai Helgesen NC Freestyle i Moss.
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Allerede 10 dager ut i det nye
året var de første seilerne fra
brettgruppa på vannet. Flere
og flere har latt brettseiling bli
en helårs aktivitet så sant gradestokken ikke kryper alt for
langt ned, mens andre har tilbrakt kortere eller lengre tid
under sydigere breddegrader.
Noen i flere måneder, mens
andre har nøyd seg med et par
uker. Den Domenikanske
Republikk, Venezuela,Sør
Afrika, Rhodos og Gran
Canaria er blant stedene våre
medlemmer har besøkt under
årets sesong.
6.mai var det klart for årets
første Free Wave Tour og Knut
Dahl og Fritjof Opsahl gjorde
en bra konkurranse og tok
henholdsvis første- og tredje
plass.
20.og 21 mai var det klart
for Norges cup på Søly. Ikke
det helt store oppmøtet denne
gangen da slalom stod på programmet, en gren det ikke har
blitt konkurrert i på flere år.
Samtidig så heller ikke værmeldingen spesielt lovende ut for
helga. Vind ble det allikevel og
vi fikk gjennomført både sla-

lom og freestyle, med fine
lokale prestasjoner. Jon Petter
Sandaker tok en delt tredje
plass i slalom og Knut Dahl
første plass i freestyle. Moss
tok utfordringen som den første slalomarrangøren bra og
det ble et vellykket arrangement både sportslig og sosialt.
Nybegynnerkurs har vært
arrangert i hele sommer og
Peter Løken har blitt en erfaren og dyktig instruktør.
Kursene har ført til nye medlemmer i begynner stadiet, men
også erfarne seilere har meldt
seg inn i seilforeningas brettgruppe den siste tiden. I skrivende stund arrangeres kurs
for Jeløy Folkehøyskole med
Nicolai Helgesen og Tina
Løken Nilsson som instruktører.
Under årets Fritidsmesse i
juni og Aktivitetsdagen for
barn og unge i august var
brettgruppa representert i
Nesparken, begge arrangementene var godt besøkt.
Brettgruppas nettside,
www.seilmoss.no, får stadig
flere treff og spesielt webkamera er populært både blant

brettseilere og andre. I perioden hvor kamera ble flyttet
fikk vi stadig forespørsler om
når det ville være å finne på
nett igjen. Morsomt er det
også for seilerne å kunne bruke
siden og se bilder som er lagt
ut etter bra dager på vannet.
Høsten er enda ung og selv for
de som ikke seiler året rundt er
det enda en god stund før
utstyret pakkes bort. Etter en
litt merkelig sesong med vind
to uker i ett strekk, i midten av
juni, for deretter å være vindstille en uke, før det igjen ble
to fine uker med vind, så en
veldig lang periode med lite
vind, krysser vi nå fingrene for
noen gode dager utover høsten.
Flere regattaer står for tur
utover høsten og en del mossinger vil nok bli å finne til
start, blant annet under Jæren
Wave i oktober.
Tradisjon tro vil det også i
år bli arrangert juleregatta med
påfølgende julebord, noe som
alltid er like koselig og morsomt.

Dag Løken, Jolleleder

ÅRSBERETNING FRA
KLUBBHUSKOMITÉEN

Komiteen: Leif Bjerke, Gabriel
Lund, Bente Paulsrud, Lillian
Johnsen, Tove Kure

arbeid, dugnader… - Det skjer
noe hele tiden.
Det ønsker vi oss for fremtiden, også. At det skal skje noe
hele tiden. Huset skal være et
sted for aktivitet, samhold og
glede. For alle foreningens
medlemmer. Og hvis alle er
med på å bidra, blir foreningen
et hyggelig sted å være.
Huskomiteen takker for seg
for denne gang, med et ønske
om en riktig god høst og vinter. La oss håpe høsten blir gyllen og vinteren mild…

Tove Kure
Leder for huskomiteen
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Nok et driftsår går mot slutten, og det har jo skjedd en del
med huset i løpet av dette året.
Vi har fått nytt gulv i første
etasje, ny mobil bardisk, nye
stoler og bord, innfelt brusskap. – Bare for å nevne de
store tingene. Det har vært
mye planlegging, mye frem og
tilbake, mange møter. Det er
mange hensyn å ta, når man
skal gjøre en jobb i et hus som
brukes av så mange forskjellige
mennesker. Foreningens medlemmer bruker huset på mange
ulike måter. Først og fremst
skal huset være funksjonelt for
seilerne våre, både unge og
voksne. Det skal fungere som
en del av en sportslig arena. Vi
må heller ikke glemme våre
leietagere, vi trenger også et tiltalende lokale. Vi ønsker alle å
ha et klubbhus som vi kan trives i, rett og slett.
Underveis i oppussingsperioden har vi fått en del kritikk,

og det er jo aldri hyggelig. Huset var ikke så koselig lenger, man følte seg ikke hjemme... Til det er det bare å si
beklager, men ting tar tid, som
det heter. Vi har tatt prosjektene for oss etter hvert som vi
har hatt mulighet; det er ikke
noen i denne komiteen som
har kunnet bruke all sin tid på
Søly. Men vi synes at klubbhuset har blitt bra, og vi håper at
alle er enige. Det meste skal nå
være på plass, selv om det i
skrivende stund fortsatt gjenstår et par ting. - Noe av den
planlagte oppgradering må
vente til seilsesongen er over.
Vi håper at vår innsats gjør
klubbhuset bra for alle, vi har
prøvd å gjøre vårt beste.
I tillegg til dette har det
vært vanlig drift i huset.
Utleievirksomheten kommer til
å ende opp noe over budsjett,
inntekter fra kiosksalg en god
del under. Det har vært seiling,
sommerskole, store og små
regattaer, innkjøp og varemottak, møtevirksomhet, papirarbeid, opprydding, forefallende
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ÅRSBERETNING FRA
TUR- OG HAVGRUPPEN
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Styret i T&H har i år bestått
av:
Formann: Håkon Johnsen
Sekretær: Hans-Christian Teien
Regatta komiteen: Bengt Olav
Madsen (formann), Trond
Kristensen, Hans-Peter
Raspotnig, og Asbjørn Utaker
Tur og hav jentene:
Karin Henriksen
Arrangementkomiteen:
Ivar Olsen, Inger Anne
Bomann og Oddvar Gunther,
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Det er hyggelig å skrive årsberetning når vi har hatt en flott
seilsesong, sportslig og sosialt.
Det har vært et flott oppmøte
på regattabanen og med førsteplass til Trond Kristensen i
NORC og mange andre gode
resultater i nasjonale regattaer
har vi god grunn til å være fornøyde i Tur og Hav. Et åpenbart forbedringspunkt for
kommende år er at dugnadsinnsatsen kunne vært bedre.
Det gjelder både til vedlikehold
av anlegget vårt, støtte til
gjennomføring av arrangementer og til å stille båter for sponsor under Færderseilasen.
Vi retter en stor takk til
Asbjørn Utaker, Erik
Johannessen og Bjørn Tore
Pettersen som stilte båt for
sponsoren. I Moss Raymarine
Race, den nye satsingen til seilforening, håper vi på enda
bedre T&H deltakelse til lands
og vanns neste år. Skal vi

kunne opprettholde vårt flotte
anlegg uten betydelig økning i
avgiftene må vi også i fremtiden være villig til å gjøre en
dugnadsinnsats for fellesskapet. Det har dessverre vært
vanskelig å få folk nok til å
stille opp i året som har gått.
Seilsesongen begynte lille
nyttårsaften med ”Den Lille
Seilas”. Hvor 6 båter stilte til
start i vintersol, flatt hav og
nordøstlig vind før nærmere 40
personer satte til livs Anne
Berits ”Hjemmelagde Franske
fiskesuppe”. Kan vi seilere ha
det bedre? Takk til Harald
Molvig, som har vært primus
motor i dette arrangementet.
(Referat fra Den Lille Seilas er
presentert i Signal februar
2005).
Temakveldene har også i år
vært suksess, 6 temakvelder
var det totalt. Første temakveld
var som alltid ”Sjøfareren”
som fortalte om sin tur. Denne
gangen var det Geir Egil
Stenmark som hadde fått
utmerkelsen for sin seiltur til
Middelhavet/Frankrike sommeren 2005. Etter seilasen ble
båten liggende igjen for senere
seilturer i Middelhavet. Geir
Egil hadde et interessant foredrag 1 februar med bilder og
en kort filmsnutt om seiling,
sol og varme. Med gode havnetips ga dette grunnlag for
flere seildrømmer. 2 februar
inviterte Jollestyret til tema-

kveld med Lars Petter Røed fra
Meterologisk Institutt for å
lære om vær, vind, og strøm.
Takk til Jollestyret for invitasjonen. Den 22. februar holdt
Ivar Olsen foredrag om Gass
og sikkerhet i båt. For oss som
har gass i båten eller i hjemmet
ble dette en lærerik kveld.
Kunnskapen om gasser, utstyr,
forskrifter og regler samt og
om hvordan vi ikke skal lagre
blåboksene var interessant for
mange. 15 mars presenterte
Quantum sails nyheter fra seilmakere og representanter fra
Internasjonal viste ulike vedlikeholdsmuligheter av båter og
tips til vårpussen. Jørn Erik
Ruud holdt foredrag om
”Båthåndtering og seiltrim” på
temakvelden 5 april. Det er alltid noe nytt å lære om trimming av rigg og seil, for at en
skal få en enda bedre seilopplevelse. Jørn Erik har stor erfaring og hadde mye å lære bort,
resultatene fra regattabanen i
sommer viser dette. Som alltid
er den siste temakvelden på
våren viet årets Navigare Cup.
Her ble opplegget for årets
regatta lagt frem av regattakomiteen og diskutert.
Jeløya Rundt (20-21 mai)
12 båter stilte til start i Jeløya
Rundt, regattaen som inngår i
Navigare cup seiles Søly-nordav Jeløya-Kanalbrua lørdag og
Kanalbrua-nord av
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Jeløya- Søly søndag. Lørdag
kveld var det som alltid sosial
samling med god mat og drikke.
Resultater Jeløya Rundt
1. Rubina, Asbjørn Utaker
LYS Tur
1. Frida, Walter Kristensen
LYS Tur
3. Patos, Terje Turøy LYS Tur
4. Pauline III, Håkon Johnsen
LYS Tur
5. VannaRi, Bjørn Tore
Pettersen LYS Tur
5. Pampero, Johan Thue
LYS Tur
1. Lindis, Einar Hågensen
LYS Two Star
1. Papillon, Erik Johannessen
LYS Two Star
3. Olav V, Oddvar Günther
LYS Two Star
3. Puffin, Steinar Viken
LYS Two Star
5. Chrivi, Arild Johnsen
LYS Two Star
6. Odins Ravn, Bengt Madsen
LYS Two Star
Pinsetur (3-5 juni)
I år var det Oscarsborg som
var målet for turen. Bra tur
med flott guiding på
Oscarsborg.

Helly Hansen Navigare Cup 2006
Endelige resultater
LYS RACING
Plass

Seilnummer

Skipper

1

NOR-10533

Jan Erik Ruud

Poeng
10

2

NOR-10925

Hverven / Jensen

16

3

NOR-10085

Tove Kure

22

4

NOR-10780

Trond Kristensen

35

5

NOR-11289

Lars. J. Kopperud

59

6

NOR-11184

Simen Syrrist

60

Plass

Seilnummer

Skipper

1

NOR-6641

Asbjørn Utaker

2

NOR-11009

Bjørn Tore Pettersen

31

3

NOR-5577

Walter Kristensen

33

4

NOR-9911

Glenn Petersen

41

5

NOR-2184

Johan Thue

44

6

NOR-1526

Håkon Johnsen

45

LYS TUR
Poeng
20

7

NOR-11418

Terje Turøy

46

8

NOR-10519

Inger Anne Boman

48
62

9

NOR-2139

Hans Chr.Teien

10

NOR-3597

Lars G. Strømmen

67

11

NOR-11955

Hans-Peter Raspotnig

99

12

NOR-11421

Aage Longva

118

13

NOR-11808

Kåre-Jonny Larsen

120

Plass

Seilnummer

Skipper

NOR-6753

Erik Johannessen

10

NOR-8659

Einar Hågensen

12

NOR-4315

Bengt Madsen

26

NOR-4768

Steinar Viken

28

NOR-10744

Arild Johnsen

56

NOR-10770

Oddvar Günther

67

NOR-6130

Terje Been

68

LYS TWOSTAR

1
Helly Hansen Navigare
2
2006
3
Årets Helly Hansen
4
Navigare Cup er i skri5
vende stund ikke avslut6
7
tet, flere regattaer er
igjen på programmet
inkl.”Hard Days Night”
Plass
som seiles 22.september
1
2
om kvelden, med sosialt
3
samvær etter innkomst.
4
Nytt av året var en ny
5
klasse, en Twostar klas6
se. Dette ga nye båter på
7
vannet, de som tidligere
8
9
slet med lite mannskap
10
og dermed følte at de
11
hadde dårligere konkur12
ranse forutsetningene
13
seilte nå med god vind i
14
Twostar-klassen.
15
Deltagelsen her kunne
16
17
enkelte ganger vært
18
bedre. LYS-klassen og
19
tur-klassen var i år slått
sammen til en Lys-Tur
klasse. Racing klassen var som
tidligere. Deltagelsen har vært
bra, med 26 båter, fordelt med

Poeng

OVERALL (LYS Racing og LYS Tur)
Seilnummer

Skipper

NOR-10533

Jan Erik Ruud

Poeng
11

NOR-10925

Hverven / Jensen

17

NOR-10085

Tove Kure

23

NOR-6641

Asbjørn Utaker

46

NOR-11009

Bjørn Tore Pettersen

56

NOR-5577

Walter Kristensen

60

NOR-10780

Trond Kristensen

65

NOR-2184

Johan Thue

67

NOR-9911

Glenn Petersen

73

NOR-1526

Håkon Johnsen

73
75

NOR-11418

Terje Turøy

NOR-10519

Inger Anne Boman

77

NOR-2139

Hans Chr.Teien

100

NOR-3597

Lars G. Strømmen

105

NOR-11955

Hans-Peter Raspotnig

139

NOR-11289

Lars J. Kopperud

163

NOR-11184

Simen Syrrist

164

NOR-11421

Aage Longva

168

NOR-11808

Kåre-Jonny Larsen

169

7 i Twostar, 13 i Lys-Tur og 6 i
Racing.
Håkon Johnsen, leder
Tur- og havseilergruppen

☛

Signal

Moss Raymarine Race
(18-20 august)
Årets nyskapning på regattabanen var Moss Raymarine Race
som gikk av stabelen 19. og
20. august. Kanalområdet og
restaurant Tollboden var sosialt samlingspunkt og regattakontor for arrangementet. Det
ble seilt i ulike klasser som
IMS, LYS, tur, KTK og X99.
Beneteau cup inngikk også i
arrangementet. Vi har fått
mange positive tilbakemeldinger på arrangementet. Det er
hyggelig å registrere at de
båtene som stilte fra Moss seilforening gjorde det svært godt

på regattabanene.
Arrangementet er en
storsatsing fra seilforeningens side og et forsøk på å gjenreise Moss
seilforenings renome som
arrangør av regatta for
kjølbåter. Det ble lagt
ned stor innsats fra
mange for at dette arrangementet skulle bli vellykket. Fra Tur og Hav
sin side er det imidlertid
grunn til å påpeke at vi
hadde ønsket oss flere
båter fra vår forening
med i konkurransen. Vi
må også erkjenne at vi
kunne ha ønsket oss flere
frivillige til den tekniske
avviklingen av arrangementet. Vi håper på
bedre oppslutning neste
år!
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KURS OG UTDANNING
Vi håper at mange vil benytte
seg av årets brede kurstilbud.
Her skal det være noe for alle

og enhver. Kursene arrangeres
på Søly av våre egne kursledere
eller i samarbeid med nabofor-

Resultater nasjonale regattaer for tur- og havseilere:
Plass

Båtnavn

Skipper

Klasse

NORC 2006
1

Aiming First

Trond Kristensen

IMS kl. 1

6

New Deal

Jensen / Hverven

IMS kl. 1

8
12

Modesty Blaise
Marielle VI

Tove Kure
Jan Erik Ruud

IMS kl. 1
IMS kl. 0

1

Aiming First

Trond Kristensen

IMS kl. 1

4
11

New Deal
Modesty Blaise

Jensen / Hverven
Tove Kure

IMS kl. 1
IMS kl. 1

3

Aiming First

Trond Kristensen

Overall

IMS NM 2006

FÆRDERSEILASEN 2006
1
2

Marielle VI
DN Nye Medier

Jan Erik Ruud
Simen Syrist

First 40.7
First 40.7

7

Rastløs

Lars Reinskou

Flerskrog

2

Chrivi

Arild Johnsen

Halberg Rassy

6
10

Filia Maris
Max Flax

Hans-Christian Teien
Harald Støre

Lys < 1,06
Lys 1,07-1,12

2

Patos

Terje Turøy

Lys 1,13-1,14

2

Papillon

Erik Johannessen

Lys 1,17-1,21

17
14

Bamse
Vannari

Glenn Petersen
Bjørn T. Pettersen

Lys 1,17-1,21
Lys 1,22-1,24

33

Malu

Hans E. Eriksen

Lys 1,22-1,24

5

New Deal

Anders Hverven

Lys R33

6
4

Champ
Aiming First

Ole-P. Pollen
Trond Kristensen

Lys R33
Lys R36

20

Snaxy

Henning Tønnesson

Lys R40

2

Rubina

Asbjørn Utaker

Maxi 999

1
6

Sirka
Pampero IV

Stig Rolfsvåg
Johan Thue

Skøyteklasse E
Tur 2

14

Briganha

Stig Are Tangenes

Tur 4

HOLLÆNDERSEILASEN 2006
1
8

Marielle VI
Aiming First

Jan Erik Ruud
Trond Kristensen

First 40.7
IMS

12

Modesty Blaise

Tove Kure

IMS

6

Xen

Fredrik Skjolden

Lys 1,12-1,15

10
1

Dogfish Woman
Rabbagast

Christoffer Fjeld
Thorstein Tønnesson

Lys 1,12-1,15
Lys 1,16-1,18

2

Vannari

Bjørn T. Pettersen

Lys 1,19-1,23

7

Fryd

Mariann Sundvor

Lys <1,10

4
1

Chrivi
Rabbagast

Arild Johnsen
Thorstein Tønnesson

Tur 1
Overall

3

Marielle VI

Jan Erik Ruud

Overall

HOVDAN SKAGEN RACE 2006
2
1

Filia Maris
Rabbagast

Hans-Christian Teien
Thorstein Tønnesson

Lys < 1,16
Lys 1,16-1,18

5

Coulant

Per Andreas Vogt

Lys 1,19-1,23

4

Aiming First

Trond Kristensen

Lys R36

eninger. Alle jolleforeldre og
alle aktive LYS eller IMS-seilere bør for eksempel unne seg
et grunnkurs i arrangement og
dømming. Kurset går over fire
kvelder og gir grunnleggende
kunnskaper om Kappseilingsreglene, startprosedyrer og signalflagg.
Nytt av året er at vi vil tilby
kurs i Båtførerprøven. Kurset
egner seg for alle som ferdes på
sjøen i egen båt. Dette er ikke
et obligatorisk kurs i dag, men
som mange har fått med seg vil
det snart innføres krav til sertifikat for båtførere.
Planlagte kurs våren 2007:
Nybegynnerkurs for barn og
foreldre (Jungmannskurs)
Grunnkurs, regatta-arrangør
og dommer
Kretsdommer (Dommer II)
Kretsarrangør (Arrangør II)
Trener I
Båtførerprøven
De fleste av kursene vil begynne etter vinterferien. Dersom
du allerede nå vet at du ønsker
å delta, send en epost til nestleder@moss-seilforening.org, så
får du beskjed når dato og
detaljer er nærmere bestemt.

WATSKI-TWO-STAR 2006
2

Rabbagast

Thorstein Tønnesson

Lys 1,15-1,23

21

Lethe

Martin Knutsen

Lys 1,15-1,23

20

Snaxy

Henning Tønnesson

Lys 1,32-1,73

2

Rastløs

Lars Reinskou

Flerskrog

Signal

MOSS RAYMARINE RACE 2006
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1

Aiming First

Trond Kristensen

IMS kl. 1

6

New Deal

Jensen / Hverven

IMS kl. 1

11
4

Modesty Blaise
Marielle VI

Tove Kure
Jan Erik Ruud

IMS kl. 1
IMS kl. 0

5

Max Flax

Lars G.Strømmen

Lys <1,15

6

Filia Maris

Hans-Christian Teien

Lys <1,15

6
1

Snaxy
Pampero

Henning Tønnesson
Johan Thue

Lys >1,26
Tur

2

Chrivi

Arild Johnsen

Tur

1

Suzanne

Gabriel Lund

KTK

6
2

Jeløen
Marielle VI, Aiming First, Snaxy

Håkon Hesselberg
Moss Seilforening

KTK
Lagkonkurranse

8

Modesty Blaise, New Deal, Max Flax

Moss Seilforening

Lagkonkurranse

3

Aiming First

Trond Kristensen

IMS Overall

Modellbåtseiling i
Moss Seilforening
Foreningen eier to modellseilbåter av typen IOM. Disse kan
seilforeningens medlemmer
få leie. Kontakt Tove Kure for
nærmere informasjon.
Telefon: 932 67 159
E-post:
tove.kure@skanem.com

Årsberetning fra
Søly Båthavn
Havnestyret har hatt 9 styremøter og saksbehandlet 52
saker. Noen av sakene har
vært:
Oppfølging av saker fra
årsmøte 2005:
Det ble anmodet på årsmøtet
2005 at retningslinjer for tildeling/endring av plass i havna,
vil komme fra det nye styret
før neste årsmøte. Havnestyret
har laget et eget dokument
som heter ”Prosedyrer vedr.
administrasjon av båtplasser i
Søly Båthavn”. Dokumentet
er lagt ut på havnas hjemmeside.
Årsmøtet ba havnestyret
også å utrede to forslag som
ble vedtatt, nemlig ”Retningslinjer for forretningsmessig
drift i Søly Båthavn” og
”Retningslinjer for bruk av
strøm hele året”.
Havnestyret har utarbeidet
disse retningslinjene, og de er å
finne på havnas hjemmeside.

Hva tåler havna av ”ekstremvær”?
Havnestyret nedsatte en
arbeidsgruppe med Jørn Skille
som leder, for å utrede mulige
tiltak for å møte fremtidig
”ekstremvær”. Bakgrunnen var
at det synes som om det er en
utvikling i Norge og andre steder i verden som går i retning
av at været blir mer ekstremt.
Gruppen fikk via Norges
Metrologiske Institutt, tilgang
til forskningsmateriale som sier
noe om klimautviklingen de
neste hundre år i Norge. På
grunnlag av dette materialet,
har gruppen valgt å ta utgangspunkt i de klimaforhold som er
viktigst for oss for å foreslå tiltak som gjør at vi kan møte de

neste tiårene i trygghet om at
havna vår er sikker. Følgende
klimaendringer vil høyst sannsynlig skje i de kommende tiårene:
• Vannstanden ved stormfloene vil bli høyere enn
tidligere
• Vannstanden stiger noe
generelt
• Det blir kraftig vind oftere
Gruppen konkluderer med tiltak på kort og lang sikt. På
lang sikt (10 år) foreslår gruppen anleggsmessige tiltak som
bl.a. vil være å forsterke moloen vesentlig, må påbygges i
høyde og bredde hele veien
rundt og forsterkes med stor
stein på utsiden. Havnestyret
vil ta dette med når det skal
lages en helhetlig plan for hele
havna.
På kort sikt foreslår gruppen at det opprettes en beredskapsordning som iverksetter
sikringstiltak i havna ved varsel om ekstreme vindforhold.
Gruppa arbeider videre for å
konkretisere disse tiltak.
En takk til Aksel:
Etter at vår nye havnesjef snart
har vært i tjeneste et år, har
han allerede klart markert seg
som havnas daglige leder.
Havnestyret vil takke for et
meget godt samarbeid!

For Havnestyret Søly Båthavn
Harald Molvig

Signal

Egen hjemmeside:
Havnestyret har i løpet av året
tatt en gjennomgang av de styrende dokumenter som er utarbeidet for havna og ønsket er
at alt vi har av regler, retningslinjer , avtaler, kontrakter og
priser, skal være tilgjengelig på
havnas hjemmeside. Vi har
kommet langt med dette, men
fortsatt gjenstår noe ajourføring. Vi oppfordrer dermed
havnas brukere til å gjøre seg
kjent med det vi har av retningslinjer og er åpne for
tilbakemeldinger fra brukerne.

Reparasjoner / vedlikehold:
I løpet av året har det synlige
arbeidet i havna mest vært
nødvendig vedlikehold av
brygger, molo og anlegg for
øvrig. Søndre steinmolo er
påført mye stein både på toppen og på innsiden mot havna.
Flere moringer er lagt ut og ny
båtplass på nordre molo er ferdigstilt. Uforutsett har vi måttet utbedre mye av strømnettet
i havna, bl.a. et helt nytt kabelanlegg på søndre molo.
Trucken har i høst vært
gjennom en ny omfattende
reparasjon, et utlegg som må
føres opp i budsjettet for neste
år.
Selv om havna etter 25 år
fortsatt fremstår i god forfatning, vil nødvendig vedlikehold
bare bli ytterligere påkrevet.
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Noen sukk fra havnesjefen
-

-

-

Signal

-

18

-

Vannpistoler forsvinner fra
vannslangene på bryggene hvor tar de veien?
Miljøcontaineren vår fløt av
olje på dørken tidligere i
sommer. Oppryddingen kostet oss atskillige kroner. Vær
så snill å ikke fyll spilloljefatene så det renner over. Vær
så snill ikke fyll
opp containeren
med ting som der
ikke hører hjemme.
Hver post har en
lapp hvor det tydelig er beskrevet hva
som kan kastes.
Andre ting må gå i
søppelcontaineren,
og hører det av
miljømessige grunner ikke hjemme
der så ta det med
hjem eller til
Solgård Skog.
På land ligger det et antall
slepejoller (nord i havnen).
Størstedelen av disse bærer
sterkt preg av ikke å ha vært
i nærheten av sitt rette element på evigheter. Her
trengs det å ryddes opp. Jeg
ville sette stor pris på om
eierne ville melde seg slik at
vi kan få orden i rekkene –
hørte jeg søppel container..!?
I masteskuret har det i hele
sommer ligget fem aluminiumsmaster. Jeg har klart å
spore opp tre eiere, men
mangler altså to. Kan noen
gi meg et tips? Hvor er eierne?
Havnestyret er fortsatt svært
opptatt av at alle båter som
har tilhørighet i havna skal
merkes. Dette vil bli kraftig

skjerpet f.o.m. neste sesong.
Alle skal ha Moss
Seilforenings emblem påklistret styrbord baug. Blått for
de med fast leieavtale, rødt
for fremleietakere. Lik det
eller ikke lik det, her vil ikke
bli gjort unntak. Til dere
som enda ikke har levert

...men Aksel tar havnas utfordringer
med et smil!

utfylt skjema for båtregisteret og fått utlevert emblemet, vil jeg bare si: ta kontakt snarest så bringer vi
saken i orden ( de røde
emblemene kommer først
våren 07 ).
- Husk å melde adresseendringer. Det samme gjelder
telefonnummer. Dessverre
får vi alt for mye post i
retur.
Og så noe som ikke er et
sukk:
- I havnestyret blir det i disse
dager utarbeidet et reglement for bruk av strøm i
havna, sommer som vinter.
Dette vil bli lagt ut på vår

hjemmeside. Ta en titt.
- Det går mot sesongslutt og
vinteropplag. Som i fjor vill
vi gjerne ha noen av de større båtene som blir liggende i
sjøen, spesielt fra E-bryggas
syd side over på moloen for
å spare utliggerne når det
blåser som mest. Kontakt vil
bli tatt. Hører gjerne
fra de som vet at de
vil forlate moloplassen sin for vinteren.
De to moringene som
ble til overs i fjor er
nå lagt ut. En ca 1/3
ut på syd siden av Bbrygga og en ytterst
på E-brygga for å
holde den ut fra land.
Så nå burde alt som
heter moringer være i
orden. Kontroll vha
froskemann vil bli
vurdert neste sommer. Alt
som ligger ute er jo ikke
nytt.
- Av ymse årsaker erfarte jeg
sist at det under vinteropplaget på land var behov for å
komme i kontakt med en
god del båteiere. Men hvem
var eier av båten? Derfor
ber jeg dere i år være så
vennlige å feste en merkelapp med navn og telefon
(telefon er viktigst), for
eksempel på propellakslingen hvor den er lett synlig.
Og til slutt: tusen takk til
alle hjelpende hender. Vi trenger dere, vedlikehold er en evig
prosess, og omfanget bare
øker. Har noen ellers noe på
hjertet, så syng ut!
Aksel Ellefsen

TILBAKEBLIKK FRA
HOVEDTRENER
Årets jollesesong har vist at det
spirer og gror godt i foreningen. Dyktige trenere på alle
grupper fører til at også seilere
fra andre klubber ønsker å
lære hos oss.
Påskeleiren innledet året for
e-jollene våre, og med
en velsmurt organisasjon ?, nyoppusset
klubbhus og 100 seilere var rammen for
dette arrangementet
perfekt. Påskeleiren er
uten tvil det mest
proffe arrangementet
på jollesiden - det
viser også tilbakemeldingene fra våre gjester.

uten å seile siste NC. I NM
hadde guttene plassene 1, 3
og 4 etter finaleseilasene.
• Internasjonalt seilte både
Christian Juel og Mathias
Mollat meget godt, og hadde
meget gode enkeltplasseringer. Stian Tuv var i medaljekampen under VM.
• Optimistene våre har trent
og stått bra i år også.
Resultatene er lovende med

Andreas Hole og Eline
Snerlebakken liggende ca 40
på Norges Cupen. På de
andre gruppene har deltagelsene vært god på treningene, men vi har alltid plass
til flere.
•
Vi har også seilere i OL - klassen
470. Her seiler
Monica Rodal og
Tina L. Nilsson som
rorkvinner i hver sin
båt. De er med i et
prosjekt som heter
”Toppseil” (også
sammen med Mathias
Mollat) Jentene står
på og trener mye av
tiden i indre oslofjord. Denne sesongen
betrakter de som en
treningssesong hvor
de skal hente erfaringer i en ny båtklasse.
På våre turer land og
strand vil jeg berømme foreldregruppa
som er inkluderende
og svært positiv. Alt ordner seg
dersom man trenger assistanse!!
Trenerne er meget godt fornøyd med tilretteleggingen av
bøyer, båtplasser osv.
De to største gummibåtene er
slitt, men fungerer stort sett
ok…
På vegne av trenerne.
Frode Jørstad

Signal

Resultatene denne
sesongen har vært
meget gode. De beste i
klubbens historie?
• Zoom8 gruppa har
bitt kraftig fra seg
på Norges Cupen,
med Erik
Snerlebakken som
den ubestridte ener i
landet. I årets NC vant han
15 av 24 enkeltløp og har
19 poeng totalt mot sølvmedaljevinneren på 82 poeng!
Jens Kristian seilte også
meget godt og ble nr 7 i
NC`n. Per K F Horn og
Mikael Martinsen på hhv 16
og 27 plass.
• E-jollene har også hatt en
meget bra sesong. Dersom vi
regner med gjesteseileren

Stian Tuv (som ble årets seiler i 2005) tok klubben storeslem i Norges Cupen i år.
Stian Tuv, Christian Juel og
Mathias Mollat tok beslag
på hele pallen. Lars Egil F.
Eriksen ble til slutt nr 16
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Ett år i Zoom8

Signal

Ved Erik Norum Snerlebakken

20

Sommeren 2005 måtte jeg
begynne å tenke på hvilken
type båt jeg skulle seile neste
sesong. Reglene er slik at vi
ikke kan konkurrere i optimist
lenger enn det året vi fyller 15
år. Jeg var liten og lett og var
ikke klar for steget opp i europajolla. Jeg var veldig usikker
på hva jeg skulle velge. Da
ikke kvoten var fylt opp for å
delta i junior nordisk mesterskap i zoom8 på hjemmebane,
fikk jeg og en klubbkamerat
muligheten til å være med.
Etter dette var valget enkelt å
ta, og vi var 4 gutter i klubben
som kjøpte oss nye båter. Vi
deltok i et klassemesterskap,
og pga stor deltakelse der fikk
vi NM-status fra 2006. Flere
samlinger og mange treningstimer på vannet høsten og tidlig
vinter gjorde at jeg følte meg
godt rustet for sesongen 2006.
Vinteren ble brukt til styrketrening, teori og mye ski kjørning.
Påskesamlingen i Moss ble
en knallsuksess for oss Zoomseilere. Heldigvis hadde Peter
Mollatt forstått at zoom8gruppen i Norge var noe å
satse på, og som leirsjef for
påskesamlingen foreslo han at
vi kunne delta sammen med Ejollene.
Florø arrangerte første norgescupen i år, og jeg var veldig
spent. Det gikk veldig bra, og

jeg vant min første Norgescup.
Neste norgescup var Brevik, og
der vant jeg også. Så var det
Kristiansand og der ble det tøffere konkurranse, men det ble
seier til slutt.
Før NM i Tønsberg var vi
på treningssamling på Bolærne.
Der hadde vi en kjempefin uke
hvor det sosiale var
ihøysete.Vier en kjempefin
gjeng seilere som har mye
moro sammen.
Så kom NM med 42 deltagere, og jeg var stor favoritt,
ingen enkel sak. Jeg stiller
store krav til meg selv, og jeg
hadde så veldig lyst til å bli
norsk mester. Har vært nære
på før, men aldri nådd helt
opp, og nå visste jeg at jeg
hadde muligheten. Etter tre
dager var jeg den første
Norgesmesteren i Zoom8 og
kjempeglad. Sommerens store
mål var nådd for meg.
Neste mesterskap var junior
nordisk i Turku, Finland, med

44 gutter som stilte til start.
Jeg hadde sagt til Moss Avis
ved påsketider at jeg hadde
som mål å vinne nordisk, og
det klarte jeg også. Var veldig
avslappet under hele mesterskapet ettersom jeg hadde vunnet NM, men tror også at jeg
derfor klarte å konsentrere
meg om seilingen og ikke noe
annet. Arrangementet var ikke
noe å skryte av. Derimot fikk
vi mossinger mye skryt for
fjorårets arrangement.
Så var det VM i Køge,
Danmark, som sto for tur, med
83 gutter. Her var det store
variasjoner i vær og vind. Og
jeg fant meg ikke så lett til
rette der nede. Seilte bedre og
bedre og endte til slutt som
nummer 8 etter en bra avslutningsdag.
For meg har dette vært et
supert år og jeg vil takke mine
kamerater og trener Ann
Kristin Sogn i Moss
Seilforening. Det går ikke an å
bli mester uten et godt miljø og
konkurranse på treninger. Vil
også takke Nils Hole som har
vært klassekaptein, og holder
orden på oss. Han er spesialist
på å finne overnattingssteder
som har gitt oss mange gode
minner.

Seilerhilsen fra
Erik i Nor 101

Ett år med 470-satsing
Ved Tina Løken Nilsson

Tina og Lina i herlig driv.

fra havna, så det ble lange
dager på vannet. Vi presset nye
grenser, og det ble mye mekking på båten etter dager på
vannet med masse vind. Vi dro
nok en gang hjem med masse
ny erfaring.
Vi fikk noen uker hjemme
hvor vi holdt til her i Moss, og
ble trent litt av Niklas Skovly
(KNS) og Lars Loennechen
(NSF).
Vi dro til Tyskland for
andre gang i midten av august,
men denne gangen til Travemünde for å seile Junior VM.
I 470 er vi juniorer til og med
det året vi fyller 21. Det var
123 båter, og det har aldri vært
så mange deltakere med i junior VM i 470 noen gang. Det
var en utrolig vakker by, med
lange hvite strender og små
koselige gater.
Plasseringsmessig gikk det
ikke så bra, men vi hadde noen
topp 5 plasseringer på merkene

og flere oppturer, men som
dessverre ikke varte hele racet
ut.
I høst har vi vært med på
storsamling på Oscarsborg
festning og seilt i Asker siden
det. Nå er vi tilbake i Moss og
skal være med på jentesamling
i Åsgårdstrand helgen 22-23
sep.
I Travemünde ble vi godt
kjent med noen engelskmenn
som kom på 3. plass junior
VM og 1. plass i junior EM. I
oktober skal vi til Weymouth i
England og ligge og trene sammen med det engelske 470 teamet i en måned. Der skal vi
også delta på Eurolympen
(WC) og to nasjonale rankingregattaer.
Det har vært et utrolig
lærerikt år så langt, og jeg
gleder meg til å ta tak i et nytt
seil år! Vi har satt oss langsiktige mål. Da ses vi på
vannet!

Signal

Sommeren 2005 hadde vært
lang, og jeg hadde seilt masse i
E-jolle. Da høsten kom,
bestemte Lina Strømquist fra
Asker og jeg meg for å kjøpe
en 470, som er en OL båt, og
satse i den. Høsten 2005 ble en
lærerik periode. Vi reiste ned
til sydlige strøk, nærmere
bestemt Cadiz i Spania i regi
av Norges Seilforbunds ToppSeil. Der lå vi og trente store
deler av vinteren, samtidig som
vi gikk på skole siste året på
videregående hjemme i Norge.
Det ble til tider en stor utfordring, men med god hjelp fra
lærerne som la opp skole for
oss i Cadiz over internett, gikk
det hele veldig fint.
Vi hadde en bratt læringskurve, og vi storkoste oss på
vannet. I slutten av februar
deltok vi i vår første regatta,
karnevalregattaen, som var en
world-cup (WC) i Cadiz. Det
blåste 15 s/m ++, og Lina kom
ut av det hele med en gips på
benet. Vi var uheldige, men jeg
fikk med en annen gast, og vi
endte på en 4. plass.
Videre dro vi til Mallorca for å
seile Princess Sofia Cup (WC).
Nivået var høyt, og vi lærte
masse av de beste seilerne, flere
av dem var godt over 30 og
hadde flere OL i baklomma.
Etter Mallorca var vi hjemme i
en måned og fikk tatt igjen
masse skolearbeid. Vi fikk også
med oss litt russefeiring. Rett
etter siste eksamensdag dro vi
til Tyskland for å seile Kieler
Woche (WC). Der var været
veldig varierende, noe som Kiel
er kjent for. Banen lå 2 timer
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ISAF JrVM 2006
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I slutten av juni i år, fikk jeg en
melding fra NSF om at jeg var
tatt ut til å seile ISAF JrVM i
Weymouth, England.
Drømmen min er å delta i OL
med Laser. Jeg hadde tenkt til
å begynne å seile laser i år,
men fikk aldri startet.
Meldingen fra NSF satte fart
på drømmen. Og starten av
kombinasjonen med e-jolle og
laser begynte. ISAF JrVM er
som et ”Jr OL”, der bare den
beste fra hvert land får delta.
Uttaket fra NSF stilte meg
overfor et vanskelig valg. Det
sto mellom VM i e-jolle og
ISAF JrVM i laser. Etter en
lang tenkepause med både far
og mor, kom vi fram til at jeg
skulle være med til England og
seile laser.
Forberedelsen til JrVM
måtte være veldig god, fordi
jeg nesten aldri hadde seilt
Laser før. Jeg hadde bare en

uke ledig. Det var rett etter
NM i e-jolle. Denne friuka
skulle bli en av mine hardeste
uker. Det var trening hver dag,
med Thomas Guttormsen, helt
fram til vi skulle dra. Vi kjørte
to økter med seiling hver dag.
Hver økt varte i over 3 timer,
og det blåste til tider ganske
mye.
Vi begynte med teknikktrening, og dette skulle bli morsomt å se på. Jeg og Anette
Melsom Myhre (som skulle
seile Laser Radial) hadde mer
en nok med å svømme etter
båtene, som da lå opp ned
midt i Mossesundet. Vi badet
de to neste dagene og var så
slitne at vi ikke kunne stå oppreist. Heldigvis sa Thomas
stopp, og det ble en dag fri,
med restitusjons trening.
Dagen etterpå var vi klare
med godt humør. Denne dagen
skulle også bli tung, men vi så

ekstreme framskritt. Vi greide
faktisk å seile en hel økt i 7-10
ms, uten å kullseile. Dette var
en stor bragd for oss begge.
Etter disse 5 treningsdagene
hadde vi ikke mer tid igjen, og
vi måtte hjem å pakke til
turen.
Flyturen gikk bra, ”uten
bombetrusler”, og vi kom etter
hvert frem til seilforeningen
Weymouth. Denne var gigantisk. Det var først nå jeg skjønte hvor stort dette mesterskapet egentlig var. Det gikk politivakter overalt og helikoptrene suste over hodet på oss.
Vi fikk utdelt hver vår Laser,
og alt gikk etter planen. Det
var en ting som jeg stusset litt
på. De jeg skulle seile mot, var
helt gigantiske. Personer på
80kg mot mine 65. Men, dette
betydde ikke at jeg ikke kunne
slå dem!

☛

Regattadagene var tunge,
men jeg slo faktisk flere av de
på 80kg. Jeg seilte saktest på
kryss, men fortest på lens. Jeg
hadde tider hvor jeg ledet og
tider der jeg seilte med de
bakerste. De var ikke smartere
enn meg, de seilte bare fortere
enn meg. Jeg var best i lite
vind, og det var i lite vind de
beste resultatene kom. Det var
i mellom og mye vind hvor jeg
slet. Jeg så hvor dårlig trent jeg
var i forhold til de beste. Men
de var tross alt et par år eldre
enn meg, og veide ”et par
kilo” mer.
Jeg ble 28 av 44 seilere. Før
jeg kom til England hadde jeg

et mål om å ha flere enn 10
bak meg. Dette greide jeg og er
fornøy med seilingen i forhold
til hvor lite jeg har seilt båten.
Dagen etter avslutningen
dro jeg rett til Spania for å
seile JrEM i e-jolle. Når jeg
satte meg i båten fikk jeg et lite
sjokk. For å si det på et annen
måte, jeg kjente ikke igjen
båten. Jeg seilte alt jeg kunne
bare for å bli kjent med båten
igjen. På tune-upen fikk jeg
følelsen i siste liten. Seilte
bedre og bedre utover mesterskapet, helt til jeg ble kraftig
syk. Tross mageproblemer ble
jeg nr.14 og beste norske deltager.

Det å bytte mellom to båtklasser kan være vanskelig.
Men man finner det i seg etter
hvert. Jeg tror jeg vil bli en
bedre seiler av å seile begge
klasser, bare jeg gjør det i tidsbolker. Det er også viktig å ha
litt lenger tid i E-jolle før viktige mesterskap.
Jeg tror jeg lærer mer om
taktikk og strategi i en Laser,
og mer om seiling generelt,
teknikk og seiltrim i E-jolla.
Tiden vil vise om dette er riktig
i mitt tilfelle.
Uansett er det viktig å få
nye impulser, nye synsvinkler
og nye utfordringer.

Mathias først ved running!

Bli med på en kald og trivelig seilopplevelse
”Den Lille Seilas”
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Dette arrangementet går som kjent av stabelen lille nyttårsaften, som i år faller på en
lørdag. Etter seilasen er det samling på klubbhuset, med mat, drikke og hyggelig samvær.
Møt opp selv om du ikke har båt, det er alltid plass til flere om bord!
En mer utfyllende invitasjon kommer senere!
Hilsen Tur og Hav.
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RAYMARINE
RACE 2006
Ideen til Moss Raymarine Race
ble etablert i fjor høst og konseptet ble gradvis formet i løpet
av vinteren. Hans-Christian
Grande fra hovedsponsor Bela
Marin var tidlig på banen og
ønsket å få IMS-båtene og deres
NORC-serie til Moss. Mange av
IMS-båtene er imidlertid alt for
store til at vi kan invitere dem
inn på anlegget vårt i Søly, så
det var tidlig klart at bryggene i
Kanalen måtte tas i bruk til fortøyning. Skulle båtene først fortøye i kanalen, så ble det naturlig å se for seg at hele arrangementet kunne flyttes til samme
område. Vi ville bli mer synlige i
by bilde, ha mulighet for å tilby
et sosialt samlingspunkt, det
ville være plass for ennå flere
båter, ja hele Sundet åpnet seg
plutselig som en mulighet.
Tollboden ble kontaktet – kunne
de tenke seg å være samlingsstedet vårt? Vi trengte regattakontor, serveringssted og hyggelig
plass for juging og skryt etter
seilasene, plass for premieutdeling og telt for sponsorer. Dette
var Tollboden med på – vi var
hjertelig velkomne.
Vi trengte mye bryggeplass –
og Moss Kommune stilte villig

Værla i vindstilla.

det meste av gjestebryggene til
vår rådighet.
Gabi fikk full tenning på
ideen. Nå skulle det seiles på
Sundet og det skulle skapes liv
og Kro stemning i kanalen! De
klassiske treseilerne måtte inviteres med på arrangementet og
de skulle ha de flotteste plassene
ved brygga.
Ganske tidlig var de viktigste
brikkene på plass. Med hovedsponsoren Bela Marin som en
av initiativtakerne var mye
gjort. IMS-båtene skulle seile på
Værla, LYS-klassen vestafor
Jeløy med start ved Bile og de
klassiske treseilerne i Sundet.
Hele arrangementet skulle foregå i Kanalen med Tollboden
som regattakontor og sosialt
samlingspunkt.
Med god drahjelp og pressedekning i Seilas og Seilmagasinet
ble det godt kjent at et nytt
arrangement var på gang i
Moss. Vi har godt ord på oss i

jollemiljøet, men er ikke så kjente som arrangører for større
båter. Flere klasseklubber fattet
imidlertid interesse, og ved siden
av NORC besluttet NORLYS at
de ville legge sitt regionmesterskap til Moss, X-99 klubben
ville legge en av sine norgescup’er hit, de klassiske treseilerne takket ja til invitasjonen og
Beneteau Norge ville gjerne ha
sin Beneteau Cup som del av
arrangementet.
Helgen 19-20 august ble ikke
velsignet med ønskevær, men
arrangementet ble en skikkelig
suksess. Mange av våre egne seilere gjorde det meget skarpt.
Best var Trond Kristensen som
vant IMS klasse I og Johan
Thue som vant LYS Tur. Askøy
seilforening mønstret eget lag og
stakk av med seieren foran
Moss som stilte med Trond
Kristensen, Jan Erik Ruud og
Henning Tønnesson på laget.
Etter evalueringen av arrangementet er vi enige om at Moss
Raymarine Race er kommet for
å bli og at det er en stevneform
som kan videreutvikles.
Tilbakemeldingene fra deltakerne er positive, sponsorene er
fornøyde og arrangementskomiteen har tatt gjenvalg.
Alt ligger til rette for et ennå
bedre Moss Raymarine Race i
2007. Bli med du også!
Thorstein

Mens vi venter på vinden.

Terje Skaare har lagt ut
på jordomseiling

... og her hans første reisebrev fra S/Y Villvind
Tett trafikk gjennom Nordøstseekanalen

var jo på lysttur. I to dager lå
vi værfast mens en liten storm
blåste fra vest. Deretter gikk
det bedre og vi kom oss over
en kald og regnfull natt til
Strandby før vi fortsatte til
Sæby, Grenaa og Fredricia i
Lillebelt. Det er rart det med å
seile i le av Jylland, har man
god tid og kan vente på de riktige vindene, opplever man alltid gode sløreseilaser.
Det var kaldt de første to
ukene ned til Kiel. Det siste jeg
hørte over Stockholm Radios
værmelding på VHF var årets
siste israpport fra Bottenviken,
hvor sjøfarende fremdeles skulle ta seg i akt for isflak som
ennå fløt omkring. Varmt
undertøy, tykke gensere, lue og
votter ble flittig brukt. Jeg
hadde god tid og lå 3 dager i
Sønderborg. I Sønderborg
hadde vi vært en gang før, for
8 år siden , da gikk ferskvannspumpa i stykker. Det gjorde
den denne gangen også. Så
skal du til Sønderborg ta med
en ekstra ferskvannspumpe for
du finner den ikke på land.!

Gjennom Nordøstsjøkanalen
og ut i Elben til Cuxhaven seilte vi gjennom en av verdens
mest trafikkerte farvann. Det
som egentlig er en litt kjedelig
båttur gjennom et ensformig
landskap ble fylt med inngående foredrag om skipsfartens
organisering, båtstørrelser, container-størelser, båttyper, lastekapasiteter, rederier, linjer, destinasjoner, eiere , fusjons-prosseser , det hele formidlet av
Tor Jørgensen som etter et
langt liv i shipping hadde mønstret på i Kiel. På denne måten
fikk skipperen seg et interessant ”grunnkurs” i europeisk
skipsfart.
I Cuxhaven møtte vi BRIS
av Tønsberg, med Åge
Finkenhagen om bord. Kjent
av flere mossinger idet han seiler Ragnar Johnsens ”gamle”
FIRST 38. Åge hadde blitt
enkemann, gått av med pensjon, solgt huset og flyttet eiendelene inn i en container før
han kastet loss, alene ombord i
Bris, ut i verden.

☛
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I begynnelsen av august er vi
godt fortøyd på plass 736 i
Doca da Alcantara Mar midt i
Lisboa sentrum. Rundt oss ligger det båter fra Spania,
Tyskland, Frankrike, England,
Belgia, Sveits, Nederland, USA
og Japan i tillegg til svenske og
danske båter. Vi har følelsen av
å være på langtur. Etappen
hjemmefra har forløpt etter
planen og vi har hatt god tid
til å se de områdene vi har
ønsket og ikke minst har vi
truffet mange hyggelige mennesker.
I slutten av mai kastet vi,
Peter, Jørn og skipperen, fortøyningene og gikk for motor
mot Fuglehuk før vi kunne
sette seil for Koster i en påfriskende sydvest. En ikke uvant
situasjon for mossinger på tur
sørover. Langs svenskekysten
nedover til Marstrand holdt vi
innaskjærs, før vi prøvde oss
ut Marsstrandsfjorden i et håp
om å kunne stå rett på Skagen.
Etter en stund ga vi opp og
returnerte til Marstrand og
fant le i en folketom havn. Vi
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Besøk av hollandske tollere i skumringen
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Falmouth havn
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Vi hadde sms-kontakt med Åge
utover sommeren. Åge slo
følge med oss ut til Helgoland,
hvor vi provianterte i nødtørftige mengder. Dette var mitt
første besøk på Helgoland og
jeg kommer ikke til å
anstrenge meg noe særlig for å
vende tilbake. Selv om øyas
historie er dramatisk og skiftende, fremstod stedet helt uten
sjarm og vi så ingen grunn til å
bruke mer tid på Helgoland.
En speilblank Tyskebukt
gav oss et døgn for motor de
150nm til Den Helder i
Nederland, kun avbrudt av den
nederlandske tollen som bordet
oss med to mann i en hurtiggå-

ende RIB kl 0600 om morgenen utenfor Terschelling. De
hadde fulgt oss hele natta og
det faktum at vi kom nordfra!!! hadde vekket deres interesse. De var særlig opptatt av
båtens papirer , innfortollingsdokumentasjon i Norge osv.
Åge som fulgte oss et stykke
før han endret kurs for
Borkum og skar diogonalt over
trafikkseparasjonssonene, ble
oppbrakt i Borkum av kystvakten og bøtlagt for dette. Men
som han selv sa det ; ”Jeg spilte uvitende dum nordmann
som ikke kunne noe fremmed
språk, så de gav meg opp”.
Turen ned langs Nederlands

og Belgias kyst gikk fint helt til
vi skulle gå fra Ostende. Vi
fikk ikke startet motoren.
Releet var ødelagt og hele
startmotoren ble tatt ut og
overhalt. Reservedeler måtte vi
hente fra Groningen og det tok
hele 6 dager. Da reparasjonen
omsider var utført blåste det
sydvestlig kuling og Ostende
festet grepet enda et par dager.
Brygge og Bryssel var hyggelige
byer å besøke. Men hell og
uhell er likt fordelt så da
kulingen ga seg etter den 9.
dagen fikk jeg en uke med
lette nordlige vinder. Etappen
over kanalen og langs
Englands sydkyst til Falmouth
ble en komfortabel tur med
mye motor. I Falmouth mønstret Kristian og Arild , fra
Sarpsborg, på. En sen kveld
kastet vi fortøyningene for
Biscaya-krysset. Også denne
gang helt uten dramatikk, to
døgn under motor og et drøyt
døgn for seil. Vi valgte oss en
havn litt øst for Coruna og
ankom kl 0200 om natten, til
et Galicia som vi skulle trives
godt i den kommende måneden.
Spanias nordvest-hjørne
(Galizia) var et hyggelig
bekjentskp. Vi hadde alltid
hørt at her burde man beregne
seg god tid. Vi brukte en hel
måned og besøkte 8
byer/naturhavner. Vi lå stort
sett på svai og brukte jolla flittig. Området var blottet for
europeisk masseturisme og folk
var meget imøtekommende,
hjelpsomme og hyggelige.
Galicia (mellom La Coruna og
Baiona) har en dramatisk høy
fjellkyst i nord mot Biscaya
men endrer karakter til litt mer
”åsete” med fjorder som strekker seg 10-20nm inn i landet
så snart man runder Cap
Finisterre.

☛

Rolige forhold rundt Cap Finisterre

Fjordene var spekket med oppdrettsanlegg for skjell

ning på en lang kyst. Vi rundet
samtidig med en fransk 60 fots
båt som seilte med spridd
genoa og fullt storseil. De fikk
seg en skikkelig overraskelse
og måtte jobbe hardt en periode for å få kontroll på båt og
seil.
Nå skal Villvind ligge her til
1. september før vi fortsetter til
Madeira, ca 550 nm i SW retning. En rekke mindre vedlikeholdsjobber skal gjøres og bare
det å ta det med ro å ikke skul-

le noe sted skal bli behagelig
for en liten periode. Mens jeg
venter så kan jeg også sjekke
ut sannhetsgehalten i Arve
Oppsahls berømte utsagn……
det jentene har, har jentene i
Lissabon….. De som vil følge
med på turen, kan se på følgende nettadresse:
http://blogg.sol.no/villvind/ . I
svært uregelmessige intervaller
oppdateres denne. Åge er nå
kommet til La Coruna og fortsetter sin tur sørover.
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I disse fjordene var det et
mylder av små byer, marinaer
og gode ankringsplasser.
Sammenlignet med hjemlige
farvann var vi alene, bortsett
fra enkelte nordeuropeere som
var ute i samme ærend som
oss. Dette gav meget god plass.
Baiona var nok rosinen i pølsa.
En meget hyggelig by, flotte
strender, og en moderne marina. De gangene vi brukte marinaene lå havneavgiften for
Villvind i denne delen av
Spania på ca NOK150-200.
Været sommerstid preges av
vinder fra nordlig kvadrant
med en sydsettende strøm på ?
til 1 knop og grovt sett 2 meter
tidevannsforskjell. Det er
varmt , mellom 25-38 grader
hver dag, og vi har ikke hatt
en eneste regndråpe siden 1.
juni i Kiel.
Etter noen få timers seilas
sydover er man over i
Portogisisk farvann. Her
endrer kysten karakter med et
lavt forland og lave åser lengre
inne i landet. En tett havdis
bidrar til at man ser lite av
landet før mann er i ferd med
å anløpe neste havn. Som kyst
er den ikke spesielt spennende
selv om byene er hyggelige.
Avstanden mellom Baiona og
Lisboa er ca 250nm og vi delte
den opp i 4 etapper og brukte
god tid i hver havn og reiste
inn i landet med buss og tog.
Seilasen langs atlanterhavskysten var enkel og hyggelig
seilas med vindstyrker mellom
bris og liten kuling. At det ikke
alltid er slik fikk vi en liten
påminnelse om idet vi rundet
Cabo da Roca (vestligste
punkt) for å starte innseilingen
til Lisboa. Med 50 knops vind
ble vi feid rundt neset og logget mellom 9 og 11 knop i
over en time. Heldigvis hadde
jeg et godt revet storseil, slik at
det hele ble en morsom avslut-
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Skal du
ha stort
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Lei vårt koselige klubbhus med plass til 60 personer.
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