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Verdensmester fra
Moss Seilforening!
Mathias Mollatt kunne vinke fornøyd,
vel vitende om at gullet er hans.
På bildet t.h. har han fått beviset på at
han er verdens beste E-jolleseiler!

2007 - Et idrettslig toppår!
Mathias Mollatt toppet
sesongen ved å bli verdensmester i Europajolle. Moss
Seilforening gratulerer! Vi er
stolte over igjen å ha verdensmester, 21 år etter at Ole
Petter Pollen vant sin gullmedalje i samme klasse.
Årets idrettssesong er en av
foreningens beste, med toppplasseringer og medaljer
i VM, EM, Nordisk,
NM og Kretsmesterskap. Våre seilere har
hevdet seg både i jolleog havseilerklasser.
Samholdet mellom ungdoms- og voksenmiljøet
er i utvikling. Medlemmer fra tur- og havseilermiljøet deltar ved
jollearrangementer og
jolleseilerne deltar i
stadig større grad som
mannskaper i havseilaser. Dette er en
utvikling som bidrar til
å styrke miljøet og heve
det idrettslige nivået i
begge leire.
Rekrutteringen er på
topp, alle våre utleiebåter er i bruk, vi har en formidabel utfordring med å
følge opp over 30 nye seilere
som gjennomfører sin første
sesong.
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Vi går en ny sesong i møte
der mange av våre seilere går
over i nye klasser. Det er
gledelig at Optimist, E-jolle
og Zoom8- miljøet vårt nå er
utvidet med Laser, 470, 29’er
og Snipe. Spredningen over
flere klasser gir oss også en
stor utfordring, spesielt på
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trenersiden og vil kreve et
økonomisk løft.
Videre vekst for foreningen
krever god økonomi og solid
kompetanse blant ledere, trenere og funksjonærer. Vi legger opp til bred kursvirksomhet på Søly i vinter og kanskje får vi et nytt økonomisk

ben i Jeløy Seilskole! I vinter
håper vi på fullt oppmøte av
jolleforeldre og tur- og havseilere som vil lære om regler
og arrangement. Enten du
seiler selv eller er med som
mamma eller pappa vil du ha
glede av å få med deg grunnleggende regelkunnskap. Det
gir større selvtillit ved roret i
egen båt og større forståelse
for jolleseilernes utfordringer
på banen.
Årets seilsesong har gitt oss

kraftige påminnelser om at
sikkerheten på sjøen ikke må
tas som en selvfølge. Uvirkelig tragedie har rammet flere
av våre venner og medlemmer. Det som har skjedd kan
ingen rette opp, men vi skylder oss selv og våre nærmeste
å skjerpe egen atferd og
bevissthet når vi ferdes på
sjøen. Vintersesongen
gir god anledning til å
gå gjennom båtens sikkerhetsutstyr og tid til
kursing i sikkerhet og
livredning. Vi skal forsøke å få på plass et
godt kurstilbud i egen
regi, følg med på våre
hjemmesider.
Flytebryggene våre lå
trygt selv under de
verste stormbygene i
fjor, men sjøen slo godt
over moloene, særlig
den nordre. Havnekomiteen foreslår derfor at denne delen av
moloanlegget forsterkes
så snart som mulig og
ber om at årsmøtet
støtter denne vurderingen.
Flytebryggene har fått ekstra
forankring og det er etablert
et beredskapssystem for å
sikre bryggene i tilfelle
ekstremvær i vinter.
En stor takk til trenere,
foreldre og alle frivillige som
har gjort 2007 til et idrettslig
topp år. Vi har en flott forening med godt driv og god
utvikling på alle fronter.
Moss er seiling!
Torstein Tønnesson

MOSS SEILFORENINGs
ÅRSMØTE 2007
avholdes i Klubbhuset, Søly onsdag 24. oktober kl. 19.00
Dagsorden:
1. Vedtak om lovlig innkallelse av årsmøte
2. Valg av møteleder
3. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
4. Behandle foreningens årsmeldinger for 2007
5. Behandle foreningens regnskap for 2007 i revidert stand
6. Behandle innkomne forslag
7. Fastsette kontingent for 2008
8. Vedta foreningens budsjett for 2008
9. Bestemme foreningens organisasjon for 2008
10. Valg av tillitsmenn for 2008
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 2007
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 10
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 og leder, våre
sportslige ledere, har sammen
med sportskomiteen hatt det
overordnede ansvar for våre
arrangementer.
Moss Seilforening har nå
712 registrerte medlemmer og
foreningens økonomi er god.
Det utøves en stor frivillig
innsats i foreningen med godt
samarbeid mellom Jollegruppe, Tur- og Hav og
Havnekomiteen.

4

Thorstein Tønnesson
Simen Syrrist
Ann Carene Petersen
Siri Aas Hansen/
Hans-Petter Raspotnig
Eivind Malm/Thorstein Tønnesson
Morten Knudsen
Lars Jørgen Kopperud
Harald Molvig
Tove Kure

Sesongens arrangementer og
utleievirksomhet har gått
etter budsjett og med overskudd. Kiosksalget svinger
med foreningens arrangementer. Det permanente vinteropplaget gjør at vi har en
stabil inntekt også derfra.
En stor takk går til våre velvillige sponsorer og økonomiske samarbeidspartnere
gjennom året. Helly-Hansen
er foreningens offisielle
hovedsponsor, mens
Belamarin gjennom sitt engasjement i Moss Raymarine
Race er vår største økonomiske bidragsyter. Fuglevik
Båteservice og Per Urstad har
vært til uvurderlig hjelp med
teknisk service og utstyr.
Peppes Pizza i Tollboden har

blitt en god partner ved større
kjølbåtarrangementer. Etter
godt arbeid fra vår finansgruppe har byens firmaer
støttet opp med reklame på
foreningens optimistjoller og
på våre flytebrygger. Briz og
Quantum Sails har gitt oss en
ny treningsoptimist og Kaefer
og Heitmann Marin har
finansiert en ny trener-RIB.
Aktiviteter.
Sesongen 2007 har vært
meget aktiv, og startet for jollene sin del med ”grøtseilas”
og for Tur og Hav med den
nå så populære Lille seilas.
Vi har fortsatt et av landets
beste jollemiljøer og har hatt
rekordstor tilstrømming av
rekrutter i år. Det er et
økende antall aktive båter i
Tur og Hav-gruppen og flere
av de eldre jolleseilerne har
fått prøve seg som mannskaper i regatta. Moss seilforenings seilere hevder seg sterkt
i regattaer fra kretsnivå til
VM, takket være stor innsats
fra trenere, frivillige og foreldre.

☛

seilerne har vært mange og
gode.
Opplæring, rekruttering og
regattaseiling.
I vinter ble det ikke avholdt
grunnkurs i regler og arrangement på grunn av for lav
interesse. Grunnkurset er et
viktig innføringskurs uten
eksamen som alle aktive
seilere og seilerforeldre bør
unne seg. To fra Moss tok
eksamen ved årets Arrangør
II-kurs (Kretsarrangør) i regi
av Per Bordal.
Årets jungmannskurs
hadde 29 deltakere. Det har
dessuten vært 2 uker seilskole
i sommer, som samlet mange
barn. Tolv av barna på sommerskolen har fortsatt sammen med jungmennene og
fått utlevert hver sin båt, og
vi har ved slutten av sesongen
en rekordstor og entusiastisk
nybegynnergruppe. Vi forsøkte i år med et nytt format
på rekrutteringskurset, med
oppstart nærmere seilsesongen og mindre teori. Dette ser
ut til å ha fungert godt.
Nivået på våre regattaseilere er meget høyt.
VM-gull til Mathias Mollatt
i Europajolle er sesongens
absolutte høydepunkt. I tillegg må NSFs kåring av Erik
Snerlebakken som årets
juniorseiler og Monica
Rodals gull i E-jolle-NM og
Jens Kristian Holes sølv i
Zoom8-NM trekkes frem.
Blant kjølbåtseilerne har

Jan Erik Ruud med mannskap i Marielle VII hatt en
solid sesong med tittel som
Regionmester i LYS, overallseier i Hollænderseilasen samt
bronse i IMS-NM. Trond
Kristensen med mannskap i
Aiming First toppet sesongen
med en imponerende 5. plass
i IMS-VM.
Havna.
Havna har denne sesongen
fulgt opp tiltaksplanen som
ble lagt fram på årsmøtet.
Alle planlagte utliggere er nå
på plass og utstyr og beredskapsplan for årets vinterstormer er på plass. Moloene –
og spesielt den nordre armen
forvitrer og havnestyret foreslår en snarlig opprusting.
Huset.
Med god hjelp fra
Bollegjengen er ny, flott platting på plass til lavere kostnad enn vi hadde budsjettert.
Planen videre er oppussing av
kjøkken og lys i taket inne.
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.

For hovedstyret,
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Vi gratulerer alle de gode
seilerne i foreningen med innsatsen, og henviser til resultatoversiktene andre steder 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 Gunda og første
dag på vannet for årets jungmenn, var i år 1. mai og markerte på nytt at sesongen var
i gang.
Moss seilforening har
denne sesongen stått som
arrangør for Norges Cup for
Europa, Laser, 29’er, Zoom8
og Optimist, Moss Raymarine Race og NM IMS,
ved siden av Østfold-cuper og
interne regattaer som Navigare Cup, Jeløya Rundt og
Hard Days Night.
Moss Raymarine Race var
et nytt satsningsområde i fjor
for større båtklasser. Tidspunktet for arrangementet
kolliderte i år med VM for
IMS på Hankø. Deltakerantallet ble derfor noe lavere
enn i fjor. Mange av klubbens
medlemmer var engasjert og
Peppes Pizza i Tollboden var
regattakontor og sosialt samlingspunkt. Belamarin stilte
med et fantastisk premiebord
og Sportskomiteen hadde
nedlagt et stort arbeid på forhånd. Tilbakemeldingene fra

Ann Carene Petersen
Sekretær

5

ÅRSBERETNING
FRA JOLLEGRUPPA
Moss Seilforening er en idrettsforening. Vi har som mål å
øke utbredelsen og gleden av
seiling, både for barn og voksne, samtidig som vi arbeider
for gode sportslige resultater.
Jollestyre administrerer alle
aktiviteter for barn og unge
seilere og medlemmer av Moss
Seilforening.
Jollestyret
Jollestyret har i år bestått av:
Eivind Bøymo-Malm, leder
Karin Herud, sekretær
Tor Olaf Moseby, materialforv.
Anne Mollatt, KK Europa
Nils Hole, KK Zoom8
Ann Kristin Børresen, KK NC
Optimist
Cathrine Bremsrud Lauritzen,
KK VG Optimist
Thore Martin Skarpholt,
KK JM
Etter at Eivind før sommeren
trakk seg som leder av jollegruppen av personlige grunner,
har styret fungert uten leder.
Foreningens formann har møtt
på de fleste jollestyremøtene og
ivaretatt kontakten mellom jollegruppen og hovedstyret.
Jollegruppen har i snitt hatt et
møte i måneden.
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Joller
I tillegg til Europa, Zoom8 og
Optimist har foreningen nå en
Snipe, to 470’ og en 29’er og
to Lasere.
Aktiviteter
De enkelte gruppenes aktiviteter vil bli beskrevet under hver
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enkelt gruppe. Men jollestyret
ønsker å trekke frem følgende
aktiviteter som ikke styres av
klassekapteinene.
Påskesamlingen.
Også i år arrangerte foreningen
påskesamling for Europa og
Zoom8 i første delen av
påsken. Også i år hadde vi
rekordoppslutning med og nesten 100 seilere fikk noen fine
treningsøkter med noen av
Norges beste trenere, meget
god mat (som alltid) og mange
koselige sosiale aktiviteter.
NC 1 - Laser, Europa, 29’er,
Zoom8 og Optimist.
I år var det Moss som fikk
æren av å starte Norges Cup
sirkuset for joller den siste helgen i april. 313 joller var
påmeldt til starten og Tur og
Hav hadde vært flink til å få
satt båtene som hadde stått på
land i vinter på vannet inne
arrangementet. Moss Seilforening har et av landets beste
seilsportsanlegg med lett tilkomst og store oppstillings- og
parkeringsområder. Vi pleier
også nesten alltid å ha masse
fin og stabil vind, men denne
helgen var den kastete og ustabil. Det ble derfor kun gjennomført 4 regattaer for Optimist, 5 regattaer for Laser,
Europa og Zoom8 og 7 regattaer for 29’er. Moss Seilforening har kun fått positive tilbakemeldinger på arrangementet og vi vil også takke alle frivillige og Horten Seilforening
for hjelpen under en meget

hektisk helg. Som takk for
hjelpen stilte Moss opp med
mannskap og utstyr til Zoom8/
2,4 banen under StorNM i
Horten. Det var ikke bare NC1
i Moss som hadde vanskelige
vindforhold. Både NC2 i Bergen, NC3 på Nes-odden og
StorNM i Horten klarte ikke å
få gjennomført de planlagte
regattaene. For Optimistene
fikk men kun to regattaer på
Nesodden og NC3 kunne derfor ikke godkjennes som NC,
men talte med i uttaket.
Sommerskolen
Over 70 entusiastiske unger
deltok på de to ukene som vi
arrangerte sommerskole i samarbeid med Moss kommune.
Hans Bendik og Andreas Klette
var ansvarlige for arrangementene og fikk god hjelp av
mange andre erfarne seilere fra
klubben som trenere. Ungene
storkoste seg og det resulterte i
at 12 unger fortsatte å seile
som jungmenn på høsten.
Sommerskolen er god reklame for klubben og sikrer oss
rekruttering i tillegg til jungmannskursene som vi har.
Det har også tradisjon tro
blitt arrangert Grøtseilas i
desember og Mamma og
Gubbeseilas i september, begge
arrangementene med rekordstor oppslutning. Det er gøy å
se at aktiviteten blant jolleseileren er på vei opp igjen.
JUNGMANNSGRUPPEN 2007
Det var veldig gledelig å
se at 29 nye jungmenn

☛

startet på jungmannskurs i
april i år. Lars Egil Eriksen og
Julie Aaker startet opp som
trenere med et nytt seilkursopplegg. Det hele ble godt
arrangert av Simen Syrrist og
Eivind Malm. Kurset skulle
være mer praktisk enn tidligere
og jungmennene skulle lære
teorien sammen med det praktiske. Jungmenn med foreldrene fikk utdelt en plan for
hver seiltrening og dette ble
gjennomført på en fin måte.
Treningen må ha vært bra,
fordi barna liker å seile og de
har det gøy. Vi kan vel også si
at været var på vår side hele
våren. De få gangene som det
blåste litt for friskt, ble treningen gjennomført innenfor
kanalen.
Etter sommerferien fikk seilforeningen noen ekstra utfordringer. Begge trenerne måtte
slutte grunnet militærtjeneste
og skole. 12 nye små seilere fra
sommerskolen ønsket å starte
på jungmannskurset. Thorstein
Tønnesson, sammen med
Simen Syrrist, klarte å få inn
4 svært gode trenere til høstsesongen. Det er Erik Holme,
Heidi Tønnesson, Tina Løken
og Henning Tønnesson.
Jungmennene har blitt en stor
gruppe i Moss Seilforening.
Med en slik trenerstab, er det
en fryd å se hvordan nye
seilere skapes.
Ta en kikk på fjorden utenfor Søly en torsdag kveld
mellom kl 18.00 og 19.30, så
ser du at det kryr av små seilbåter. Vi takker trenere og
foreldre, som stiller opp rundt
dette!

lytte, gir en mild overgang til
større regattaer senere. I starten var de, som alle andre også
ville vært, litt skeptiske til å
være med på disse regattaene.
Men nå har dette endret seg
helt og de gleder seg i stedet.
Alt i alt må vi si at i videregående gruppe har vi nå fått
mange flinke seilere med et
stort vinnerinstinkt og stort
potensiale. Man kan godt se at
de liker seg ute på bøljan blå!

☛
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VG OPTIMIST
Flinke seilere i videregående
gruppe. I VG gruppen er det
9 aktive seilere og to trenere,
Per Christian Bordal og
Wenche Rodal.

For noen av seilerne
er dette det 2. året
med seiling og for
andre er det det 3.
året. I starten av
sesongen pleide vi å
dele seilerne etter
erfaring og Per
Christian Bordal tok
den ene gruppen,
mens Wenche Rodal
tok hånd om den
andre. Nå etter sommeren har vi spleiset
disse to gruppene
sammen sånn som
det skal være og det
har fungert veldig
bra. Trenerne føler at
seilerne trives godt
og at de har bra
samhold seg i
mellom.
Vi har heldigvis
hatt litt forskjellige
værforhold, noe som
gir seilerne en mulighet til å bli gode i all
slags vær. De fleste
har blitt kvitt "frykten" for mye vind og
store bølger, og
begynner nå å bli
veldig flinke til å
mestre dette.
Vi har lagt mye
fokus på starttrening
og teknikk, og ellers
har vi benyttet de
dagene det har vært
litt mindre vind til å
trene på balansetrening og det
å ha kontroll over båten.
Konkrete måter å gjøre dette
på har vært ved å lære seg å
"ri amerikaner", gå rundt masten og det å mestre å bakke
med båten.
På torsdager har seilerne
vært med på torsdagsregattaene, noe seilerne har hatt god
erfaring av. Dette å lære seg å
seile med eldre seilere som ofte
kan være litt tøffere og høy-
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NC OPTIMIST
Vi har i år hatt 10 aktive seilere i NC gruppa.
Vi startet opp med innetrening i gymsalen på Krapfoss
skole hver mandag og fortsatte
i gymsalen på Jeløy folkehøyskole hver torsdag i stedet.
Hans Bendik og Lars Egil var
trenere. De fleste seilerne deltok på denne treningen. Disse
kveldene bidro til god trening,
lek og moro og et godt samhold i gruppa.
Vi hadde også teoritrening
en tirsdag i måneden 4 tirs-

dager før vi gikk på vannet.
I tillegg til dette var NC gruppa på 3 av 4 teorikvelder på
Fredrikstad Seilforening for å
terpe regler og kappseilingsbestemmelser.
Tirsdag 10. april starta vi
trening på vannet og har siden
det trent på vannet hver tirsdag og torsdag, dog med et
opphold i skoleferien. Torsdag
har vi hatt torsdagsregatta.
På påske og pinseleir har vi
vært. Da bor vi sammen, har
det sosialt og moro i tillegg til
mye læring i jolla.

Seilerne har deltatt i Østfold
cuper, Kretsmesterskap og
Norges Cuper. De fleste var
med på StorNM i Horten.
Andreas Hole og Marius Dyhr
Petersen kvalifiserte seg til å få
være med på JNoM i Aarhus i
Danmark. I løpet av sesongen
har vi hatt mange gode prestasjoner og plasseringer.
Etter sommerferien gikk 4
seilere over til Zoom8.
Nå gjenstår Lag NM helga
22.-23- september, der vi håper
vi får til å stille med et lag, og
rekruttsamling.

Resultater i NC gruppa 2007:
Navn:

NC1

NC2

NC3

NC4

Andreas Hole
Eline N.
Snerlebakken
Marius Dyhr
Petersen
Jørn N. Listerud
Ann Kristin
Tangevold
Pernille
Tangevold
Sara Børresen
David Lund
Celine Herud
Madelén B.
Lauritzen

23.
32.

21.
48.

8.
41.

55.

28.

75.
80.

ØC1

ØC2

ØC3

ØC4

ØC5

24.
--

2.
3.

3.
1.

2.
DNC

2.
4.

DNC
DNC

ØC
tot
2.
5.

57.

37.

4.

6

4.

3.

3.

-75.

46.
91.

30
----
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5.

2.
4.

3.
DNC

5.
6.

88.

88.

107.

88.

6.

5.

DNC

97.
99.
1.
DNS

94.
--12.
99.

113.
81.
115.

--77.
75.

10.
8.
1.

DNC
DNC
1.

DNC
5.
DNC
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ZOOM8
Seilere og trener
Klassen begynte med 4 seilere,
men Stine Asbjørnsen har på
grunn av sykdom ikke fått seile
noe i sesongen. Det har kommet fire nye seilere til klassen
fra NC Optimist og to har gått
over til å seile 29’er. Klassen
består nå av seks seilere og vi
håper at Stine kan bli så bra at
hun kan være med å seile neste
sesong.
I tillegg har vi hatt en
gjesteseiler fra Soon Seilforening som har trent sammen
med oss.
Ann Kristin Sogn har vært
trener for klassen i sesongen.
Hun har også hatt treneroppdrag for klasseklubben og på
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NC
tot

NM

JNoM

17.
9.

52.

4.

22.

56.

2.
DNC

3.
7.

21.
31.

8.

4.

6.

38.

10.
9.
DNC

DNC
5.
1.

10.
8.
2.

foreningens påskesamling og
var kretstrener på blant annet
StorNM i Horten.
Satsing VM 2007
På høsten 2006 ble det bestemt
at ca 15 seilere fra hele landet
skulle være med på en satsning
frem mot VM for Zoom8 i
Achensee Østerrike i 2007.
Erik, Jens Kristian og Per var
med fra Moss. De hadde tre
samlinger på østlandet og tre
vintersamlinger på Askøy ved
Bergen. Båtene ble kjørt over
fjellet i desember og hjem igjen
før påske, mens seilerne og
Ann Kristin fløy frem og tilbake de aktuelle helgene. På
denne måten ble det ikke noe
opphold i seilsesongen for

KM

disse. At satsningen har virket
viste de relativt gode norske
resultatene i VM selv om ingen
av mosseseilerne kom på pallen. Ekstra hyggelig var det at
Eline debuterte i Stine sin
Zoom under VM og fikk en
meget bra 15. plass. Blant guttene fikk Erik en 7 plass, Jens
Kristian en 14. plass og Per en
41 plass. Det deltok til sammen 110 seilere i VM, hvorav
64 gutter og 56 jenter.
Regattaer
I tillegg til deltakelse på
Østfold Cuper, Norges Cuper
og StorNM i Horten har Erik,
Jens Kristian og Per deltatt på
Euro Cup i regi av den internasjonale Zoom8 klubben.

☛

Cupen bestod av regattaer i
Italia, Danmark, Tyskland,
Østerrike (VM) og Sverige
hvorav tre regattaer teller med
i sammendraget. For komplette
resultater, se egen oversikt.
Årets juniorseiler 2006
Spesielt hyggelig er det at Erik
Norum Snerlebakken under
StorNM i Horten ble kåret til
årets juniorseiler av Norges
Seilforbund, for sin flotte innsats ved blant annet å vinne
Norges Cupen 2006, NM og
JNoM og en flott 8. plass i
VM. I tillegg til flotte ord fikk
han overrakt en radiostyrt
modellseilbåt. Denne utnevnelsen var et synlig tegn på at
Norges Seilforbund har akseptert og satser på Zoom8
klassen.

NC1

NC2

NC3

NC4

NC
totalt

NM
gutt

Erik Norum
101 Snerlebakken

6

1

3

DNC

20

4

102 Jens Kristian Hole

8

2

9

3

5

2

Per Kristian
103 Frisenfeldt Horn
13-15 år

16

13

15

DNC

31

6

1

47

24

60

DNC

74

Seiler
16-18 år

Eline Norum
101 Snerlebakken
103 Sara Børresen
Madeleine B.
171 Lauritzen

Seiler

23

ØC1 ØC2 ØC3 ØC4

ØC5

Erik Norum
101 Snerlebakken

2

1

DNC

DNC

DNC

102 Jens Kristian Hole

1

2

DNC

DNC

1

Per Kristian
103 Frisenfeldt Horn

4

4

DNC

DNC

DNC

Ann Kristin
174 Tangevold

NM
jenter

Satsing VM 2008
Neste års VM i Zoom8 skal
være i Tønsberg og inspirert av
den gode norske innsatsen i
VM 2007 ønsker Zoom8 klubben og Norges Seilforbund å
legge opp til en ny storsatsning
frem mot VM på ”hjemmebane”. Fra Moss deltar Eline
og Jens Kristian på hele opplegget, men vi håper at alle
mosseseilerne stiller på startlinjen i under VM i Tønsberg.
Det blir spennende å se
hvor mange Zoom8 vi har i
klubben da. Klassen er i fortsatt vekst i Norge.

JNoM

2

VM gutt
EC4

EC2

EC3

4

DNC

7

3

6

14

19

DNC

41

VM jente
EC4

21

22

KM
gutt

KM
jente

1

1
4
1

2
5

☛

Signal

Eline Norum
101 Snerlebakken
103 Sara Børresen
Madeleine B.
171 Lauritzen

været skifter fort på fjellet og
på søndagen hadde vi igjen fint
vær og det ble faktisk litt for
lite vind til å seile på langtur.
Men både seilere og sjåfører
fikk seilt mange timer og fikk
etter hvert taket på skiseiling.

Andre aktiviteter
I tillegg til å trene og delta på
regattaer i både inn og utland
har klassen vært på Skiseil tur
til Tessungdalen den andre helgen i mars. Fire seilere og Jon
og Nils pakket denne gangen
ski og skitøy istedenfor båter
og seiltøy. Det var flott at Stine
kunne være med på denne
turen. Og nok en gang viste
hun at hun er en av gutta.
Båten var som sagt byttet ut
med ski, havet med Hardangervidda og 0 meter over havet
med ca 1.200 meter over
havet. Det eneste som var likt
var vinden og dens lunefulle
vesen. Den første dagen
begynte bra, men før lunsj
hadde vi over storm i kastene
og måtte pakke sammen for
dagen. Det ble faktisk så ille at
seilere måtte gå foran bilene
for å vise vei i snøkavet. Men
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EUROPA JOLLE
E-jollegruppa har i år bestått
av 14 seilere. 6 fra Moss Seilforening og 8 gjesteseilere.
Frode Jørstad har vært trener. Nivået i gruppa har vært
høyt i år, noe som har gitt oss
både verdensmester og norgesmester.

Sosialt har det også vært
veldig bra.
Seilerne har deltatt på 4
NC, 1 rankingseilas og StorNM. Det er planlagt å sende et
lag til lagseilas NM i Kristiansand.
Fire av seilerne kvalifiserte
seg til å delta i VM. Mathias

Mollatt ble verdensmester og
Christian Juell fikk en 30.
plass.
Fire seilere kvalifiserte seg
til Junior EM og en seiler kvalifiserte seg til JNoM.
I EM ble Marhias Mollatt
nr. 9 mens Eugen Treimo ble
nr. 76.

Resultater NC og StorNM 2007
NC1

NC2

NC3

Mathias
1
Mollatt
Christian Juell 2
Monica Rodal 74

2

2

NC4
Europa
1

11
12

1
7

DNC

5
45

Eugen Treimo

41

36

56

52

49

30

Mikael P.
Martinsen
Alexandra
Treimo

79

65

50

44

57

29

77

DNC

72

66

75

Signal

29’er
Allerede tidlig i vår gikk det
rykter om at Erik og Per skulle
kjøpe 29’er sammen. Det ble
mer enn rykter og båten var på
plass før sommeren, men de
begynte ikke å seile før på høsten. Den første regattaen de
deltok i var NC4 i Breik og der
vant de en regatta og kom på
7. plass
totalt av 13 båter. Det blir
spennende å se hvordan dette
miljøet utvikler seg i klubben
og i Norge.
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470’
Vi har hatt seilere i to båter i
år. Tina Løken Nilsson har
seilt 470’ sammen med Lina
Beyer Strømqvist i hele sesongen og trent mye og ble tatt ut
til Super VM i Cadiz. Monica
Rodal har vært uten fast makker siden årsskifte og har i tillegg til 470’ også seil Europa
og kjølbåter. Hun seilte 470’
sammen med Veronica Kjærbu
Vold i Travemynde Woche og
fikk en flott 3. plass sammen-

NC4
Laser

1

Ranking
Europa 2007
1

lagt. I skrivende stund er de og
seiler Sail for Gould i England.
De satser nå på å seile sammen
i neste sesong.
Både Tina og Monica satser
for fult mot OL i London 2012
og vi ønsker dem lykke til.

SNIPE
Snipejentene Ida og Ingrid har
ufortrødent fortsatt å trene for

StorNM
damer

StorNM
herrer
3
9

1

29

seg selv. Vi har stilt med trener
for dem en gang. Ingrid var
med som mannskap på NM i
Risør.
Vi håper at vi fortsatt kan
ha Snipen i foreningen og at
kanskje flere kunne tenke seg å
seile litt tomannsjolle.
Foreningen har også en Oslojolle som foreldre som ønsker
å prøve seg, kan få låne.
Nils Hole

ÅRSBERETNING FRA
TUR OG HAV GRUPPEN
Styret og komiteer har i perioden bestått av:
Arveidsutvalget:
Morten Knudsen – gruppens
leder
Sekretær: Kåre Jonny Larsen
Regattakomiteen:
Bengt O. Madsen - Leder
Hans Petter Raspotnig
Asbjørn Utaker
Erik Johannesen
Arrangementskomiteen:
Christoffer Fjeld
Anne Berit Pettersen
Magnhild Raspotnig
Per Amundsen
Trond Kristensen

Her følger en rapport fra
Arrangementgruppa i Tur og
Hav v/ Christoffer Fjeld
Av en eller annen uforklarlig
grunn har det blitt slik at det
skal seiles regatta i Moss 30.
desember. Den som har kommet opp med den ideen bør
snarest oppsøke kvalifisert
hjelp!
Uansett møtte sju båter til
start. Kuling, nullføre og vannrett regn til tross, seilasen ble
gjennomført. Sjelden har vel
ordtaket om at ”det finnes
ikke dårlig vær bare dårlige
klær” kommet mer til sin rett.
Kalde men fornøyde mannskaper ble til gjengjeld traktert
med øl og lappskaus etter endt
dyst.
Tradisjonen tro ble det
arrangert klubbkvelder med
forskjellige temaer. Bemerkes
må det faktum at alle kveldene

ble bemannet med lokalt forankrede hovedpersoner, uten at
det gikk på bekostning av
interesse eller innehold. Fire
temakvelder i båtpuss-sesongen
ble som vanlig gjennomført før
det ble kritisk med hensyn på
sjøsetting.
Først i ilden var ”Sjøfareren” Walter Kristensen. Han
seilte i fjor til barndomshjemmet Tjeldsund ved Harstad.
En imponerende seilas tatt i
betraktning distansen, det er
langt!
Kristensen holdt et fengende
foredrag med mange actionfylte bilder. Kanskje en vekker for
de fleste av oss som aldri har
seilt nordvest for Lindesnes?
I februar var det Erik
Johannessen sin tur. Etter å ha
opplevd norsk sommer som
vanlig, fant han og venner det
for godt å leie seilbåt i fjernt
farvann. Adriaterhavet er vel
sjeldent kjedelig når det kommer til seiling, men selv med
nitidig surfing på nettet går
ikke alt på skinner når det
kommer til stykket. Erik fortalte om ulempene, men også
fordelene ved å leie seilbåt på
fremmede hav.
Neste mann i rekken har
gjort seg bemerket på både
lokale og nasjonale regattabaner.
Trond Kristensen har i løpet
av mindre tid enn menigmann
bruker på å skaffe

☛

Signal

Sesongen har vært lang og med
mange aktiviteter. Målet for
året har vært å videreutvikle
det positive miljøet rundt onsdagene året rundt. En regatta
på vannet og en på land.
Kaffekoking og vafler på onsdagene er etablert og viktig!
Miljøet vårt er meget aktivt
og resultater på regattabanene
har gitt mange oppturer. De
store prestasjonene viser at
Moss Seilforening har mange
gode seilere. Aiming First med
5 plass i IMS-VM og 5. i IMSNM. 2 plass i Færden og en
seier totalt i NORC. Marielle
med 3 plass i NM, klasseseier
og over all vinner av Hollenderen.

Aktivitetsmessig har Tur- og
havseiler gruppen vært aktivt
med å bidratt med ressurser til
de mange arrangementene,
Norges Cup, Stor NM,
Raymarine Race og IMS NM.
Før sesongen var målsettingen å få med flere båter i
den lokale delen av Navigare
Cup og formidle personer og
båter med behov for mannskap. Forløper til en mannskapsbørs er blitt benyttet med
noen heldige treff.
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Signal
12

større båtplass, fått innpass og
plukket seilkirsebær blant de
store her til lands. Fremgangen
har ikke gått upåaktet hen og
KNS ville gjerne ta del i trylleformelen. Etter at Trond avla
generalprøven i Oslo, ble den
finslipte versjonen om hvordan
gå fra makrellfiske til toppseiling gitt oss på Klubbhuset i
mars.
Etter at sjøsetting og sommeren for i år var unnagjort
(les påsken), ble opplegget for
årets Navigarecup presentert
og som vanlig spennende med
hensyn på datoene.
Vanlig er det og at at tur og
hav komiteen fikser noe i forbindelse med pinsen. Så også i
år.
Nytt av året var et usedvanlig tynt oppmøte, uvisst av
hvilken grunn. Planen var
Åsgårdstrand på fredag for de
som kunne rekke det, og videre
til Brattestø på lørdag. Ubekreftede meldinger går ut på

fem deltagende båter i kuling,
det skal sies, hvorav kun en
gikk til Brattestø. Denne holdt
til gjengjeld på å gå ned da
fiskeskøyta som la seg utenpå
plutselig sank! Neste års arrangører bør se på hva som gikk
galt?
Som førstereisgutt i styre og
stell har jeg kun skaffet meg
arrangementmessig matrosdress. Tror llikevel at aktivitetsnivået har vært som foregående år, man følger tross alt
en mal!
Helly Hansen Navigarecup
2007
Årets Navigarecup er i skrivende stund ikke avsluttet,
flere regattaer er igjen på programmet. Det har i år vært
mye vær, for enten har det
blåst ”hatter og horn” eller så
har det vært lite vind. Vi måtte
dessverre avlyse Jeløya rundt
på grunn av lite vind, men det
sosiale var jo bra…...

Lagseilingen i Raymarine Race ble
vunnet av mossebåtene Marielle,
Snaxy og New Deal.

Antall båter som har deltatt
i år er 25 og de er fordelt slik:
7 Lys-Racing , 13 Lys-Tur og
5 Lys-Two Star.
Angående baner og banevalg på onsdager:
Har sett att det enkelte
ganger blir litt for lange baner
for de minste båtene (når vinden løyer og mørket faller på).
Har prøvd å ta hensyn til
dette, men da blir det for korte
baner for Lys-Racing.
Jeg foreslår att dersom det
blir en egen Turklasse seiler de
egen bane (slik som vi gjorde i
Two Star). Jeg håper også at
neste års regattakomitè står
imot presset fra enkelte båter
når det gjelder banevalg , dvs.
at de tar hensyn til alle båtene
(også de mindre).

☛

Målsettingene for neste år
Moss Raymarine Race
vil / bør være:
18.-19. august
- Arrangere sikkerhets kurs
Denne regattaen er nå blitt
internt i foreningen,
etablert i den siste helgen i
(Teoridelen for offshore seisommerferien, d.v.s. iår 18.-19.
ling kategori 2).
august. Dessverre ble det denne
- Tilby kurs for å tilfredsstille
gang en kollisjon med IMSde nye kravene til båtførerVM på Hankø. Der var det
prøven.
totalt 19 norske båter som del- Få med enda flere båter i
tok, så potensialet for RayNavigere Cup., d.v.s. over
marine Race er i framtiden
30 båter.
stort. Deltagelsen hos oss ble
- Bygge videre på at foreninggod med totalt 42 båter i Lysen er ledende innen ”Storog turklassen. Baneseiling på
båtseiling”, gjennom organilørdag og distanseseiling på
sert trening og erfarings
søndag er et bra konsept til
utveksling mellom de ulike
denne formen for regattaseilagene.
ling. Tilbudet med en trener
på vannet for turklassen er
kommet for å bli og
vil bli videreutviklet. Helly Hansen Navigare Cup 2007
Den sosiale rammen Resultater
om arrangementet er
LYS RACING
flott med båtene ligPlass Seilnummer
Skipper
Poeng
Plass
gende på hver side
1
NOR-11590
Jan Erik Ruud
8
1
av brua i kanalen og
2
NOR-10925
Hverven / Jensen
16
2
3
NOR-10085
Tove Kure
23
3
med arrangement på
4
NOR-11421
Aage Longva
42
4
Tollboden etter
5
NOR-7342
Harald Støre
44
5
endte seilaser. Stor
6
NOR-10780
Trond Kristensen
46
6
takk til hovedspon7
NOR-12059
Bordal
59
7
soren Raymarine
8
LYS TUR
9
som stilte opp med
Plass
Seilnummer
Skipper
Poeng
10
gode medhjelpere!
1
NOR-6641
Henning Jensen
13
11
Resultatmessig gjør
2
NOR-5577
Walter Kristensen
14
12
våre seilere et stort
3
NOR-11418
Terje Turøy
23
13
innhugg i premie4
NOR-9911
Glenn Petersen
24
14
5
NOR-11009
Bjørn Tore Pettersen
43
15
bordet. Marielle
6
NOR-10519
Inger Anne Boman
45
16
vant overall og i lag7
NOR-10744
Arild Johnsen
57
17
seilingen stakk Moss
8
NOR-11955
Hans-Peter Raspotnig
63
18
av med seieren med
9
NOR-2184
Johan Thue
66
19
båtene Marielle,
10
NOR-2139
Hans Chr.Teien
98
20
11
NOR-11808
Kåre-Jonny Larsen
100
21
Snaxy og New Deal.

Morten Knudsen,
leder Tur og hav

OVERALL
Seilnummer

Skipper

NOR-11590

Jan Erik Ruud

Poeng
8

NOR-10925

Hverven / Jensen

21

NOR-6753

Erik Johannessen

27

NOR-6641

Henning Jensen

33
39

NOR-5577

Walter Kristensen

NOR-10085

Tove Kure

40

NOR-8659

Einar Hågensen

51

NOR-9911

Glenn Petersen

57

NOR-11418

Terje Turøy

61

NOR-11009

Bjørn Tore Pettersen

93

NOR-10519

Inger Anne Boman

96

NOR-11421

Aage Longva

109

NOR-6938

Steinar Viken

114

NOR-10744

Arild Johnsen

119

NOR-11955

Hans-Peter Raspotnig

129

NOR-4315

Bengt Madsen

129

NOR-7342

Harald Støre

133

NOR-2184

Johan Thue

135

NOR-10780

Trond Kristensen

148

NOR-6408

Trygve Leergaard

180

NOR-2139

Hans Chr.Teien

189

12

NOR-2639

Christoffer Fjeld-Eiken

106

22

NOR-11808

Kåre-Jonny Larsen

190

13

NOR-1526

Håkon Johnsen

115

23

NOR-2639

Christoffer Fjeld-Eiken

202

14

NOR-6246

Einar Larsen

118

24

NOR-12059

Bordal

213

15

NOR-10060

Eirik Borgesen

120

25

NOR-1526

Håkon Johnsen

219

26

NOR-6246

Einar Larsen

221

27

NOR-7183

Thorstein Tønnesson

225

Poeng

28

NOR-10060

Eirik Borgesen

226

29

NOR-10770

Oddvar Günther

240

LYS TWOSTAR
Plass

Seilnummer

Skipper

1

NOR-6753

Erik Johannessen

8

2

NOR-8659

Einar Hågensen

14

3

NOR-6938

Steinar Viken

32

4

NOR-4315

Bengt Madsen

37

5

NOR-6408

Trygve Leergaard

50

6

NOR-7183

Thorstein Tønnesson

62

7

NOR-10770

Oddvar Günther

64

☛

Signal

Planer for sesongen
2008
Seiling er i ferd med
å bli en meget stor
aktør på vår kant av
landet. For å videreutvikle miljøet vårt,
vil styret i Tur og
Hav arbeide med
ulike tema-kvelder
også før jul.

- Trekke veksler på tvers i foreningen, ved å få flere med å
arrangere regattaer fra Tur
og Hav.
- Få med jolleseilere på våre
temakvelder og som mannskaper på ulike båter i
Navigarecup’n.
- Etablere en arbeidsgruppe
for utredning av hva som må
til for å få til en robust
”Entype” - kjølbåt i foreningen, som bør kunne
være en fremtidig rekrutteringsklasse for havseilere.
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Resultater
2007for tur og
havselere:
Plass

Båtnavn

Skipper

Klasse

Trond Kristensen

IMS 2

IMS VM
5

Aiming First
WATSKI - TWO STAR

1

Rastløs

Lars Reinskou

13

Lethe

Martin Knudsen

Katamaran

3

Rabbagast

Thorstein Tønnesson

Lys R30

6

Aiming First

Trond Kristensen

Lys R30

5

Tuska

Kenneth Thomassen

Lys1,15-1,23

HOVDAN SKAGEN RACE

Tur

FÆRDERSEILASEN
1

Aiming First

Trond Kristensen

IMS

3

Kaizen

Audun Amundsen

Lys u/spin.

1

Pampero

Johan Thue

Tur

MOSS RAYMARINE RACE
4

El Nino

Lars G. Strømmen

Lys<=1,23

5

Vannari

Bjørn T. Pettersen

Lys<=1,23

1

Marielle V11
Marielle
VII

Jan E. Ruud

Lys>=1,24

4

Snaxy

Henning Tønnesson

Lys>=1,24

9

Madame X

Aage Longva

Lys>=1,24

1

New Deal

Karl Einar V. Jensen

1

Pampero iV

Johan Thue

Lys Tur

2

Chrivi

Arild Johnsen

Lys Tur

4

Amalie

Magne Jensen

Lys Tur

8

Dogfish Woman

Christoffer Fjeld

Lys Tur

Two Star

HOLENDERSEILASEN

Signal

1

14

3

Marielle V11
Marielle
VII
Aiming First

Trond Kristensen

Jan E. Ruud

40,7
IMS

5

Modesty Blaise

Tove Kure

IMS

11

Xen

Fredrik Skjolden

Lys 1,12-1,15

15

Dogfish Woman

Christoffer Fjeld

Lys 1,12-1,15

1

New Deal

Anders Hverven

Lys 1,19-1,23

6

Vannari

Bjørn T. Pettersen

Lys 1,19-1,23

16

Madame X

Aage Longva

Lys 1,24-1,26

11

Matrimonio

Stig A.Tangenes

Lys Bavaria

7

Rabbagast

Thorstein Tønnesson

Shorthanded

1

Ullas Minde

Hallvard Hansen

Skøyte C

1

Cirka

Stig Rolfsvåg

Skøyte E

8

Kaizen

Audun Amundsen

Tur 2

NM IMS
2
3
7

Aiming First

Trond Kristensen

IMS Class1

New Deal

Anders Hverven

IMS Class1

Modesty Blaise

Tove Kure

IMS Class1

Årsberetning fra
Klubbhuset

plenen på nedsiden, sammen
med flaggstengene og signalmasten, har vi fått en fantastisk uteplass.
Litt om fremtidsplaner/
økonomi
I skrivende stund er budsjettarbeidet så vidt kommet i
gang, og det er vanskelig å si
noe om hvilke muligheter vi
har for å gjennomføre store
prosjekter neste år. Men planene er som følger:
- Nok en gang ble den planlagte oppgraderingen av tak
og belysning i 1. etg. lagt på
is, bl.a. av økonomiske årsaker. Men dette er fortsatt
noe vi ønsker å følge opp.
- Kjøkkenet var tenkt pusset
opp til foreningens 50-årsjubileum, men vi mener at vi
ikke kan vente så lenge. Det
er i ferd med å falle helt fra
hverandre, og kan nesten
betegnes som et katastrofeområde… Arbeidet med å
innhente priser på ny innredning er påbegynt, og vi ser

for oss at kjøkkenet blir pusset opp i løpet av neste år.
- Asfaltering av arealet
mellom klubbhuset og jollebygget er ønsket gjennomført i løpet av høsten.
Befaring er gjort, men vi har
i skrivende stund ennå ikke
fått tilbake noe tilbud.
I tillegg kommer alle små og
store jobber som vi kan ta på
dugnad, og som ikke nødvendigvis blir noen stor budsjettpost.
Jeg må igjen få presisere at
alle brukere av huset SKAL
rydde etter seg. Brukte kaffekopper og annet SKAL vaskes
opp, enten manuelt eller pr.
maskin. Og maskinen SKAL
tømmes etter bruk. Dere kan
ikke mene at noen andre skal
gjøre dette for dere!
Komiteen takker for i år, og
ønsker alle medlemmer en flott
høst.
Klubbhuskomiteen,
ved Tove Kure

Signal

Nok et driftsår er til ende, og
klubbhuset har vært flittig
brukt av veldig mange mennesker. Vi har hatt leietagere
nesten hver eneste helg. Men
først og fremst har klubbhuset
vært brukt av seilerne våre –
både store og små. I år har
mange av seilerne oppnådd
fantastiske resultater! Ikke at
klubbhuset på noen måte kan
ta æren for idrettslige prestasjoner, men det er viktig at det
også finnes et sosialt fellesskap.
I klubbhuset treffes man til
samvær og videreutvikling; det
er mange som er aktivt med
for å skape en hyggelig atmosfære, og de gjør alle en flott
jobb. Seilforeningen er avhengig av at medlemmene stiller
opp på alle typer dugnadsarbeid, være seg sosialt eller
praktisk.
Den nye plattingen ble bygget på dugnad, og ble ferdig
rundt påsketider. Siden da har
den vært benyttet nesten daglig, og er blitt et naturlig samlingspunkt. Med den nye gress-
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Årsberetning fra
Søly Båthavn
Havnestyret har i perioden hatt 7
styremøter og saksbehandlet 30
saker.
Oppfølging av saker fra årsmøte
2006
Representanter fra havnestyret har
deltatt i ei gruppe som har utarbeidet en dugnadsordning for
Moss Seilforening. Ordningen er
lagt ut på hjemmesida. Evalueres
september 2008.
På forslag om at ingen skal
kunne ha mer enn en plass, vurderte havnestyret det slik at de
vedtatte retningslinjene regulerer
slike forhold på en tilfredsstillende
måte. Forslaget ble derfor ikke
tatt til følge.
På bakgrunn av et annet forslag, vedtok havnestyret at båtplasser kan bare leies av personer,
ikke av firmaer og lignende.
Havnestyret fikk også i oppdrag å vurdere lengder/bredder på
båter i havna ut fra de gjeldende
retningslinjer. Havnestyret vedtok
at dagens lengde/breddemål på
båtplasser, ansees som veiledende
maksimalmål. Dette er også ut fra
intensjonen tidligere havnesjef
hadde da retningslinjene ble laget.
Ved tildeling av plass, skal båtens
størrelse godkjennes.
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Merking av båter i havna
Vi har fargeoblater for merking av
hjemmehørende båter i havna. De
fleste båtene har satt på merket,
men fortsatt er det noen båter
som er umerket. Det har nå gått
så lang tid siden ordningen ble
innført at havnestyret mener alle
bør ha hatt tid til å ordne dette.
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Revidering av vaktinstruks
Etter revidering av vaktinstruksen,
har vi bl.a. fått en times tidligere
oppstart som har ført til mer

kontakt og oppfølging av
gjestende båter. De fleste netter
har det vært godt renhold av
fellesrom.
Ekstremværberedskap
Ekstremvær synes også å kunne
bli noe av vår hverdag. En egen
gruppe har arbeidet med saken og
for oss alle er det viktig at vi kan
ha ei trygg og sikker havn, dersom styggeværet setter inn. Det er
kjøpt inn materiell som skal settes
ut ved ekstremvær og binde / forankre spesielt flytebryggene sammen. Utstyret er nå montert og tilpasses. En egen beredskapsplan vil
bli utarbeidet.
Nye utliggere på moloen
De siste moloplassene fikk i vinter
utliggere montert. Det letter innog utseiling og gir en bedre fortøyning av båtene.
Oppdatering/vedlikehold av
havna
Vi merker på mange områder at
havna begynner å bli slitt og gammel. Derfor er det viktig at
løpende oppdatering og vedlikehold gjøres. Det meldes fra til
havnesjefen om vedlikeholdsbehov
og bl.a. på det elektriske området,
er det skiftet ut mye i år.
Forsterkning av moloene
Ut fra mer kunnskap om ekstremvær og etter befaring ved høyvann
og sterk vind i Oslofjorden, er det
klart at steinmoloene trenger
omfattende forsterkning. Spesielt
ser vi at nordre molo nærmest ligger under vann ved ekstremvær og
båtene her ligger svært utsatt til.
Veidekke tilbyr gratis stein.
Havnestyret innhenter anbud og
vil gå inn for at moloene forsterkes vesentlig.

Målsetting / handlingsplaner for
2007-2008
• Beredskapsplanene for iverksetting av ekstremværtiltak gjøres
klare / øves!
• Egen gruppe er nedsatt som
arbeider med en prosjektbeskrivelse for en total fornyelse av
Søly Båthavn. Gruppa arbeider
ut ideer / modeller som skal
være ferdig utarbeidet høsten
2010.
• Det er ønske om bedre belysning i havna og for opplagsplassen. Utarbeides videre.
• Tiltak er i gang med å få belysning ved innseilingen til havna.
• Forsterkning av moloene med
økt påbygging av stein, både i
høyde og bredde.
• Kontinuerlig oppdatering / vedlikehold av brygger, elektrisk
anlegg og truck. Rydding /
tynning av busker og trær.
Kultivering av skjermsonen
rundt Søly Båthavn.
• Montering av røde/grønne
skilter ved hver båtplass som
lettere vil vise aktuelle gjesteplasser. Egen instruks må
utarbeides.
• Oppsetting av egen oppslagstavle for Søly Båthavn.

En takk til Aksel
Havnestyret vil takke for et meget
godt samarbeid med vår havnesjef
Aksel Ellefsen. Aksel følger opp
havna på en meget samvittighetsfull måte, er tilgjengelig for havnas brukere og gjør en meget god
jobb som havnesjef. En spesiell
takk, Aksel!

For Havnestyret Søly Båthavn
Harald Molvig

Havnesjefen gjør en oppsummering:

Noen tanker etter en sesong
som nå er på hell
En sesong er på hell. Noen
erfaringer er gjort, og noen
tanker er tenkt. Her er et
utsnitt:

strekkfisker, godt dimensjonerte bolter. Sjekk sveiser.
• Og når båtene nå går på
land, sørg da på forhånd for
at ting er i orden og på plass
før båten løftes opp. Det
være seg Lecablokker, treklosser, bukker og hva man
trenger. Smør opp strekkfisker og bolter på forhånd.
Tenk på truckføreren, slik at
du sparer ham for unødvendig venting, og også på de
andre som venter på å bli
løftet opp.

☛
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• Ikke kjøp større båt enn
plassen din er tenkt for. Se
skjema på vår hjemmeside
eller kontakt undertegnede
om du er i minste tvil.
• Har du en større båt enn
plassen din er beregnet for,
og derfor er fremleietaker på
en større plass, så kan vi slik
leie bort plassen din i tre år
men ikke lenger. Da må plassen enten fylles med egen båt
eller overdras til en annen.
• Det er trist å registrere at det
hver sesong forsvinner et
visst antall vannpistoler fra
vannslangene på bryggene.
Det vurderes nå å la båteierne besørge sine egne.
Defekte enheter vil vi naturligvis erstatte med nye.
• Registrering og merking av
alle båter som er hjemmehørende i havna er på det
nærmeste gjennomført. En
meget seig prossess. Det er
da slik at blått merke er for
de som har fast plass i
havna, rødt for fremleietakere og grønt for de som
leier en vinterplass i sjøen.
• Jeg har en bønn til dere alle,
nemlig at jeg får beskjed om
salg og/eller bytte av båt.
Det er meget tidkrevende
arbeid å gå etter alle båtplassene og sjekke merking, at
det er riktig båt på rett
plass, hvorfor en bås ser tom

og forlatt ut,
purre opp utfylling av registreringsskjemaet
for vårt båtregister og
påklistring av
blått emblem på
st.b. baug osv.
Husk, det er
301 betalende
båtplasser i
havna.
• Og så minner
jeg igjen om at
all form for
bortlån og fremleie av plasser
skal gå gjennom
havnesjefen.
Man kan uten
videre låne bort
plassen til
arving i rett
opp- og nedstigende linje, men
heller ikke det
uten at havnesjefen får
beskjed med informasjon om
hvem personen er, type båt
osv.
• Husk – vær så snill – å
melde adresseendringer. Og
telefon.
• Vi har i det senere hatt to
båter som under en kort vårpuss på land har veltet, til
alt hell uten personskade.
Det finnes ingen godkjenningsordning for båtkrybber.
Derfor kan jeg bare anmode
om at det brukes godt
dimensjonert utstyr. Gode
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• Meg bekjent har vi i sommer
vært skånet for tyverier natterstid. Helt sikkert takket
være vår vaktordning. Det er
viktig at denne opprettholdes og at den utføres samvittighetsfullt. Dessverre har jeg
god grunn til å tro at noen
deler vaktnatten seg i
mellom. Det vil si at det
soves på skift. Dette tror jeg
alle vet at er et klart brudd
på vårt reglement, og det
svekker den personlige
sikkerhet for den som er på
beina om en utrivelig situasjon skulle oppstå. Å sove på
vakt er det samme som uteblivelse. La oss slippe å innføre kontroller.
• Til slutt noen tanker jeg har
gjort meg omkring vår årlige
havneavgift:
Jeg har aldri riktig forstått
hvorfor det i vårt tilfelle skal
koste noe å stå på land (jeg
ser bort fra truckkostnaden)
og ikke koste noe ekstra å
ligge i sjøen på vinteren?
En båt på land sliter ikke på
seilforeningens materiell,
hvilket en båt i sjøen så definitivt gjør. Nå hører jeg

koret som sier: Ja, men det
er jo en årsavgift! Fra gammelt av er vi vant til at lystbåter ble satt på land om
vinteren. Altså man hadde i
prinsipp en sommersesong
som man betalte en havneavgift for, og et vinteropplag
på land som det også måtte
betales for. Vinteropplag i
sjøen var ikke noe tema,
men det er det så absolutt i
dag. Min mening er at vi
godt kunne dele året i to
sesonger og betale for hver
sesong. Et slikt prinsipp vil
være rettferdig for dem som
ikke benytter Søly om vinteren, men som for eksempel
må til Son for å få satt båten
på land. De betaler da ikke
en hel årsavgift i Søly hvor
de bare tilbringer en sommersesong. M.a.o. alle
betaler for en sommersesong
(mai – oktober) og vi som
ligger i Søly om vinteren,
betaler også for det, enten vi
nå ligger på land eller i
sjøen. Og så kan man diskutere hvorvidt sommer og
vinter skal prises likt, uavhengig av om man går på

land eller blir liggende i
sjøen. Selv synes jeg kanskje
at sommersesongen godt kan
prises noe høyere enn vinteren, men at prisen kan være
den samme enten man ligger
på land eller i sjøen om vinteren, og at denne prisen
sees i forhold til hvor stor
båtplass man har (kvadratmeterprisen på land bortfaller – med unntak for de som
måtte komme utenfra og
gjerne kan betale en forhøyet kvadratmeterpris).
Jeg unnlater i denne omgang
å komme med noen konkrete priseksempler, men ser for
meg at:
Gjennomsnittet av sommersesongleie + vintersesongleie
(på land eller i sjøen) bør
kunne gå noe ned i forhold
til i dag. Men i foreningskassen kommer det mer penger
inn fordi alle som ligger i
sjøen med denne ordningen
også er med på å betale.
Tenk på det!

Med hilsen Aksel Ellefsen
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Er du og ditt mannskap rustet for neste sesong?
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Følg med enten du er på jakt etter båtførerprøven, er nybakt seilerforeldre eller trenger
et sikkerhets kurs for havseiling!
Moss Seilforening vil sette opp egnede kurs
enten i egen regi eller m.h.a. andre aktører.
Vår intensjon er å videreutvikle kompetansen
foreningen har innen seilsport og sjømannskap. Innen følgende områder vil det bli gitt
tilbud utover vinteren:
• Grunnkurs i regler og arrangement
• Dommer -og arrangørkurs
• Trenerkurs
• Sikkerhet og livredning
• Båtførerprøve
Oppfordring: Følg med på nettsidene våre
eller kontakt foreningens nestleder.

VM Gull i E-jolle:

En prestasjon og en opplevelse for livet – for begge to

VM i E-jolle ble arrangert i
Workum, en liten by i nordvestre Holland, med sluser,
broer og innløp til et stort
vann og kanalsystem. Byen på
3000 innbyggere hadde en
attraksjon i en stor campingplass og flott strand. Daglig
var det nok 70-80 kitere der,
samt 30-40 vindsurfere. Med
alle som badet og seilte en
eller annen ukjent jolle, så var
det veldig folksomt.
Arrangørene hadde mange
og store båter til disposisjon,
og som nesten drev med regattaer på fulltid. Deres dyktighet
kunne måles mot vår, men så
hadde de det greit mht. vanndybde på 3-4 meter over alt.
På land var de ikke så flinke,
synes seilerne. Det fantes ikke
vafler, pølser, baguetter eller
vann å oppdrive, bare et glass
øl til 1,5 EUR eller kaffekopp.

Mathias i teten ved sløremerket.

”mekkeflinke” voksne i nærheten. Det er alltid noe som ikke
blir godkjent i første omgang.
Også under VM var det skader
som repareres. For Mathias sin
del sier han selv at det er på
land det er flott å ha foreldre
med. Lunsj skal lages, mye skal
transporteres ned til seilforeningen og han kunne sykle,
varme opp og bli med på værbriefing. Alt mens jeg gjorde
klar båten hans. Når han kom
inn kunne han spise litt med en
gang, ha briefing før han syklet
ca. 1 time for restitusjon. Alt
mens jeg pakket inn båt og dro
på hotellet med vått tøy. Igjen
alt for at han kunne konsentrere seg 100% om
seilingen.

☛
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Foreldre – hva kunne vi bidra
med?
Seilerne må jo komme seg ned
ditt. Så transport er en svært
viktig oppgave. E-jolleklassen
blir jo mer og mer en junior
båt, der få seilere har lappen
selv. Nesten alle de norske
VM-deltagerne hadde med foreldre. Slik var det også for de
danske og svenske seilerne.
Mens seilerne fra Spania, Italia
og Croatia nok var der bare

med sin trener. På vannet er
det lite vi kan gjøre, der
”ruler” seilerne og trenerne. Er
vi på vannet er det mer for
egen del, samt at vi var der
med verktøykasse, ekstrautstyr
og ”i tilfelle rottefelle” er jo
også en grunn. Men jeg har
ingen problemer med å innrømme at egeninteressen av å
være på vannet steg mange
hakk utover mesterskapet.
Pappa Juell var med i båten
hver dag og vi hadde det utrolig hyggelig og spennende.
Tilslutt ble jo dette en fantastisk opplevelse det var flott å
kunne være med på.
I løpet av VM hjalp vi til
med ekstra ror, ga bort skruer
eller splinter, som var falt ut,
tape til manglende luke etc.
Men noe stort skjedde ikke på
vannet. På land kunne vi gjøre
mer. Under innmåling er det
lettere for seilerne når de har
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All annen logistikk
tar tid og konsentrasjon fra seilingen på
det nivået han nå er.
Men sant skal sies,
det var ikke mange
andre som hadde
med sykkel og kjørte
like mye ”ego” som
Mathias. Men de
”få” andre kom også
høyt opp på resultat
listen.
Som lagleder
hadde jeg oppgaver
som bindeledd
mellom laget, trenere
og arrangør, samt å
tilrettelegge for mat
og vann til seilerne
hver dag, samt å få
til felles middag. Jeg
stilte også på møter
som den Internasjonale Europajolle klubben hadde.
Jeg hadde også en
del samtaler med trenerne i løpet av uken for å forvisse meg at alle seilerne hadde
det bra og at de ble fulgt opp.
Alle hjalp til med de seilerne
som ikke hadde foreldre der, så
alle på laget ble best mulig tatt
vare på.
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Mesterskapet – seilingen
Fra Moss Seilforening deltok
Christian Juell og Mathias
Mollatt, der begge var kvalifisert med god margin gjennom
4 Norges Cuper. Første del av
VM var 6 regattaer over 3
dager, med to hver dag og
første start kl. 11.00.
Det første løpet ble vunnet
av ”kjente seilere” – årets EM
vinner fra Danmark og fransk
medaljevinner fra EM. I tillegg
var fjorårets Verdensmester
høyt opp. At Mathias ble 4 i
sin gruppe og Norge fikk 3
plass i den andre gruppen, var
flott. Vi var kommet godt i

Mathias med gullmedaljen, det
synlige beviset på at han er
verdens beste E-jolleseiler. Han
kopierer dermed Ole Petteer
Pollen, 21 år etter!

gang. Min erfaring er at norske
seilere er for forsiktige i starten
på et mesterskap for så å
komme sterkere utover mot
slutten. Under løp 2 falt vi
(Mollatt og Juell senior) nesten
ut av gummibåten. Mathias
vant sin gruppe med Christian
på andre. Vanvittig god seiling
og seier med god margin, der
de lå foran - fra første kryssmerke. Dag 2 startet bra med
en ny topp 5 plassering for
Mathias og 7. plass for
Christian. Det neste løpet
vannvittig bra for Mathias,
han ledet fra start til mål og
gikk i mål nesten minuttet før
nr. 2. Da Norge også vant i
den andre gruppen, samt et løp
i jenteklassen, var dagen god
for lagleder’n og den norske

troppen. Christian
var uheldig i sitt
siste løp, fikk et gult
flagg i starten og
kom sist ut. I et VM
er det vanskelig å
seile seg opp. Dag 3
var den ”dårligste”
så langt det synes i
hvertfall både
Mathias og
Christian, men det
var fordi det tidligere hadde gått så
bra. Egne forventninger ble nok løftet
underveis. Med 2.
og 12. plass ledet
Mathias fortsatt VM
etter dag 3 også.
Fridagen ble benyttet til å sjekke båten,
vaske den godt, samt
kjøre Gokart i
Heerenveen.
Begge mosseseilerne kom med i
Gullfinalen, der de
beste skulle seile sammen i like
mange regattaer som de hadde
bak seg. Men full storm på dag
4 gjorde at alle seilaser den
dagen ble utsatt og det ble derfor 3 seilaser hver dag under
dag 5 og 6. Etter 9 seilaser
kunne seilerne stryke enda en
regatta. Dette kunne endre mye
på resultatlisten og flere gode
seilere hadde 2 dårlig og resten
meget gode resultater.
Alle løp på den 5. dagen ble
derfor svært spennende og
avgjørende. Nå skulle de beste
seile direkte mot hverandre –
”head to head”. Mathias vant
første løp den dagen og ledet
også denne gang fra start til
mål. Jeg hadde gleden av å se
løpet fra starten av og mener
dette løpet viste hvor godt han
seilte. Han kom dårlig ut i
starten, måtte gå bak mange
seilere for å komme seg

☛

meste spennende seildagen vi
hadde vært med på noen gang.
Det kunne ha startet bedre.
Sammen hadde vi fast og kjent
mønster i arbeidsoppgaver før
Mathias gikk på vannet. Pga.
årsmøte i E-jolleklubben (jeg
var jo norsk lagleder) fikk jeg
ikke gjort ferdig de vanlige
tingene kvelden før og heller
ikke fylt bensin på gummibåten. Mathias sin faste rytme
ble brutt og i tillegg glemte jeg
igjen på hotellet en del av hans
seiltøy. Skulle pappas rot gjøre
Mathias nervøs og usikker? Jeg
følte meg litt medskyldig når
Mathias åpnet med en 19
plass, hans dårligste så langt
og på nytt hadde han seilt seg
ned. Han lå nå på en 3. plass
sammenlagt og de på plassene
bak var kommet mye nærmere.
Skulle dette rakne? Han hadde
ledet hver eneste dag under
VM. En prat med treneren og
andre lagkamerater gjorde nok
godt, fordi neste løp viste han
igjen sin beste seiling. Snakk
om å svare på tiltale. Det hjalp
nok også at han seilte på topp
sammen med Erik Kavli, en fin
treningskamerat fra KNS som
er gjesteseiler i Moss. Disse
ledet helt til Erik var uheldig å
kullseile på siste slør. Med
denne seieren hadde Mathias
igjen tatt ledelsen. I siste løp
seilte han sitt eget løp uten å
vite helt nøyaktig hvordan
poengene var fordelt. Men det
hadde vi andre kontroll på.
Mathias måtte ikke bli mer
enn 10 plasser bak franskmannen og 12 plasser bak spanjo-

len. Ved første kryssmerke var
franskmannen 5, Mathias var
10. Spanjolen klarte ikke å
svare og lå langt bak. Ved
neste kryssmerke lå franskmannen 3 og Mathias 5. Bare
en kullseiling kunne frata
Mathias VM-gull. I mål ble
gutta 2 og 3.
Mathias Mollatt (17), Moss
Seilforening hadde vunnet Gull
i E-jolle VM 2007. Hans serie
var slik:
4 - 1 - 5 - 1 - 2 - 12 - 1 - (16) 6 - (19) - 1 - 3
Christian seilte seg ned den
siste dagen og ble nr. 30
sammenlagt. Jentene var ferdig
før gutta og alle de norske
jentene kom ut i gummibåt og
møtte Mathias på vei inn. Han
seilte inn med det norske flagget i mastetoppen godt flankert
av de andre gutta på laget. Vel
inne ble han kastet i vannet og
gratulert av mange seilere og
foreldre. Dette var stort, men
det største for han sier han
selv, var nok mottagelsen hjemme på fredag kveld. Vi kjørte
fra Holland svært tidlig fredag
27. juli via Tyskland, Danmark
og Øresundsbroen. Vi kom
hjem til Moss kl. 23 og ble
møtt av masse mennesker, lys,
flagg, fruktchampis og blomster. Moss Seilforening var
godt representert, sammen med
naboer og venner. Takk for alle
blomster, SMS, e-poster og
telefoner! Alt dette gjør mesterskapet til en kanonopplevelse,
en opplevelse for livet.
Peter Mollatt

MOSS
SEILFORENINGS
BÅTVIMPEL
Trenger du ny båtvimpel, ta kontakt med
havnesjef Aksel Ellefsen eller Tove Kure.
Vimplene koster kr 120,-
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fri. Men han kom seg fri på en
god måte, slik at han kunne
selv bestemme hvor og hvordan han ville seile. Det er alltid
lurt å ha en plan B, hvis starten ikke er god nok for plan A.
Mathias traff på de 3 viktige
vindskiftene som var på første
kryss og rundet som nr. 1.
Han hadde svært god fart og
bestemte selv hvor han ville gå.
Disse to elementene hadde han
problemer med under NM som
gikk få uker tidligere. Under
VM satt dette, nesten hver
gang. I tillegg har han blitt
betydelig bedre på lens. I det
løpet han ble nr. 2, seilte han
så fort på lensen at den nest
beste spanjolen etter målgang,
plystret på Mathias, reiste seg
og tok av seg hatten, mens han
viste to tomler i været. Sporty
og flott seiler. Løp 2 den dagen
gikk ikke Mathias’ vei, og han
seilte seg for første gang i VM
- nedover feltet. Han lå en kort
stund som nr. 9 men ble 16 i
mål. Senere har han innrømmet at han i det løpet nok var
mer opptatt av hvordan de
andre seilte og hvilke veivalg
de gjorde, enn sin egen seiling.
Det neste løpet ble bedre, men
også i dette seilte han seg ned.
Men en 6. plass er ikke dårlig i
VM, det var mer hvordan som
var bekymringen, tror jeg.
Christian kom like etter og
hadde igjen funnet tilbake til
sin vanlige seiling. Mathias
ledet også etter denne dagen.
Selv om andre kunne stryke 2
dårlig, så kunne jo også han
gjøre det. Men listen over topp
10 så nå litt annerledes ut, med
flere kjente mesterskapsnavn,
og seilere med lang erfaring.
Mathias var nå eneste norske
seiler i topp 10, i sitt første
VM. De andre lå ikke langt
bak og siste dag, dagen da alt
skulle avgjøres i løpet av 3
regattaer, måtte bare bli den
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...her skulle
vi ha vøri, Terje...
Utdrag fra Terjes blogg
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Berit på besøk i Terjes eldorado.
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Tuamotu-atollene
har fra gammelt av vært
omtalt som det farlige arkipelet
og sjøfarende valgte ofte å seile
utenfor det hele. Etter at kartplottere og GPS har gjort navigasjonen langt sikrere besøkes
atollene stadig oftere. Men
øyene er lave og man ser dem
ikke før man er ca 8 nm unna.
Den sydligste delen av atollene
er fremdeles ikke tilgjengelig
pga franskmennenes atomprogram som for øvrig stoppet i
1996.
Vi valgte oss atollen
Manihi. Den første vi kom til
etter Marquesas. I grålysinga
skled vi nedover langs revkanten på atollens le-side. Vi
hadde seilet med «brems» hele
natten for å time ankomsten
ved passet til dagslyset kom. I
4-5 knops motstrøm kunne vi

passere over den indre terskelen med 2,5m vanndybde.
Innenfor var det flatt vann og
vi fant fin ankringsplass i le for
en palmekledd motu (øy). Her
lå vi som i en andedam. Ikke
en bevegelse i båten og 100 m
utenfor slo de store dønningene uavlatelig mot revet. Det
var fascinerende.
På Manihi traff vi Fernando. Han var en tiltaksfull
og aktiv herremann. Han inviterte på fiske og snorkling
utenfor atollen og i passet. Tor
hadde en uforglemmelig ettermiddag under vann her. Fernandos kone drev landsbyens
bakeri og leverte oss ferske
baguetter hver morgen på vei
til sin perlefarm. En liten familiebedrift hvor kone, datter,
svigersønn og Fernando dyrket
fram sorte perler i muslinger.

På Manihi ble vi en hel uke.
Turen ned til Tahiiti tok oss 2
døgn i strålende måneskinn.
Det 1. døgnet for motor, det
siste i en fin slørebris i 6-7
knop. Guttene var fornøyd
med hvordan det hele ble
rundet av.
17. mai 2007
Den 15. mai dro vi fra
Marquesas. Nasjonaldagen
skulle feires i rom sjø og programmet var gjennomdiskutert
og fastlagt. Skipperen foresto
flaggheising og frokost med
egg og bacon supplert med
morgendram. Besetningen skålte for besetningens koner. Til
lunsj serverte Kristian pannekaker med kaldt øl. Til middag
serverte Tor nytrukket tunfisk
med øl og dram. Det ble igjen
skålt for besetningens
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koner. Under middagsforberedelsene ble «Ja,vi elsker»
avsunget,- denne gangen alle 8
vers. I og med at vi denne
gangen ikke kunne stå på stenen i Nesparken hadde vi tatt
med oss noen småstener som vi
hadde under føttene!!!!! Det
hele ble deretter rundet av ved
solnedgang med en Gin/Tonic
og cocktailpeanøtter fra
Planters. Mannskapet er av
den oppfatning at peanøtter på
boks er å foretrekke !!! Det ble
igjen skålt for våre koner! Så
som du skjønner en litt annerledes men dog meget aktverdig feiring av dagen.
Galapagos-Marquesas
Dette er den lange havetappen
over stillehavet. 3100 nautiske
mil åpent hav før vi kunne få
landkjenning ved Fatu Hiva.
Øya hvor Tor Heyerdal levde i
pakt med naturen sammen
med sin første kone Liv en
gang på 30-tallet. Fatu Hiva er
den sydligste øya i Marquesasgruppen, med en meget dramatisk og særegen natur. (Slå opp
internett og se selv!)

Foruten en lett kystbris
langs kysten av Santa Cruz på
Galapagos som flauet ut i løpet
av den første ettermiddagen ble
det mye motorkjøring de første
dagene. Vi var i stillebeltet.
Strategien vår var derfor å gå
rett sydover til vi fant sydøstpassaten. Etter snaue 3 døgn
på ca 5 grader syd kunne vi slå
av motoren og sløre unna rett
mot målet. Resten av turen
hadde vi fine seilforhold, innimellom noen dager med regnbyer og litt frisk kuling, men i
det store og hele meget flott
seilas. En snittfart på ca 6,2
knop brakte oss fram på akkurat 21 døgn. Det var ikke mye
fisk å få, til sammen dro Tor
en 3-4 tunfiskmiddager i løpet
av disse tre ukene. Stillehavet
er forurenset. Alle båtene som
seilet over hadde et halvmeter
bredt brunt oljebelegg fra
vannlinja og oppover. Verre
enn om vi hadde ligget lenge i
en møkkete industrihavn i
Europa.
Hiva Oa ligger ca 45 nm i
nord og er administrasjonssenteret i den sydligste delen av

Marquesas. Her måtte vi registrere oss inn i fransk polynesia,
stemplet passene våre og ikke
minst betalt vårt depositum,
tilsvarende en flybillett hjem til
Norge, for vårt vedkommende.
Uten å sparke i gang en EUdebatt så er det sånn at alle
borgere av land utenfor EU må
betale et depositum ved innreise til fransk polynesia.
Dette depositumet refunderes
ved utreise. For nordmenn
utgjør dette ca Kr 12.000,-.
Kan du fremvise returbillett
trenger man ikke å betale
depositumet.
Havna på Hiva Oa var
dårlig, mye svell så vi måtte ha
anker ut både foran og bak. I
tillegg pågikk mudringsarbeider så det var ikke et sted å bli
lenge. Vi var der i tre dager.
Leide bil og fikk sett en god
del. I syd ligger Tahuata med
en av de flotteste ankringsbuktene man kan tenke seg.
Krystallklart vann og flotte
snorklingsmuligheter. Der ble
vi noen dager.

☛

Signal
23

Tahiti
Ja, så er vi her da. Den myteomspunnende og eksotiske øya
i Fransk Polynesia. Vi ligger
godt fortøyd i sentrum av
Papeete. Tahiitis og det sentrale Stillehavs hovedstad. Byen er
en pulserende by med sterk
fransk påvirkning. Her finnes
alle tilbud og infrastruktur
som vi finner i enhver moderne
europeisk by. Trådløs internettforbindelse fungerer utmerket.
Vi ligger fortøyd med hekken til en lang strandpromenade med tilgang til ferskvann
og strøm. 220volt naturligvis,vi er jo i Frankrike. Det skal
bli veldig fint å kunne søle med
både ferskvann og strøm for en
periode igjen. Ulempen med å
ligge slik er at vi ligger helt
opp i trafikken med cockpiten.
Fordelen er at vi får kontakt
med forbispaserende og mange
små hyggelige kommentarer og
småsamtaler. Så det skal gå
bra for en uke eller to. I midten av juni flytter jeg meg
sannsynligvis ut til en naturhavn bak revet litt øst for
byen.

Tor og Kristian får en 4-5
dager på Tahiiti før de returnerer til Norge den 1. juni. Gutta
har vært om bord i 3 måneder
nå. Hele veien fra Martinique,
ABC-øyene, Columbia,
Panama, Galapagos,
Marquesas, Tuamotu og
Tahiiti,- en distanse på ca 6000
nm. Man kan jo bli sjøvant av
langt mindre enn det. Mens
skipperen planlegger for en
lengre periode i havn bruker
gutta tiden til å se seg om på
Tahiiti.
Villvind blir nå liggende på
Tahiiti fram til slutten av juni.
Da kommer dronningen om
bord. Planen vår er at vi da
skal seile rundt på Selskapsøyene, som foruten Tahiiti,
omfatter Moorea, Huahine,
Raiatea, Tahaa og ikke minst
den flotteste av dem alle, BoraBora ca 100nm i nv. Berit blir
om bord til medio august. Da
står en ny etappe for tur,- mer
om det senere.
Vinterhilsen fra Sydhavet!
Kanskje er det svært så greit at
det er vinter og at juli er den

kaldeste måneden! Vi håper det
ikke blir varmere i luft og vann
enn det vi har det nå om
dagen, mao svært behagelig.
Etter en snau måned alene
om bord i Papeete var det
meget hyggelig å få Berit om
bord igjen. Vi skal tilbringe 7
uker på Selskapsøyene før hun
returnerer til Norge i midten
av august.
La Heiva
La Heiva er en folkefest i hele
Polynesia som starter med
markering av «selvstyredagen»,- Autonomy Day den
29. juni og pågår fram til La
Bastille-day den 14. juli. Dette
er en folkefest med utallige
innslag som kåring av Miss
Polynesia, folkefest i presidentpalasset, håndverksmesse i
Tahiti hvor brukskunstnere fra
hele Polynesia på et stort
område selger og viser fram
sine produkter. Padlekonkurranser, tradisjonelle dansekonkurranser og ulike krigspill og
manndomsprøver. Mye av
dette har vi fått oppleve.
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Selskapsøyene
Eller Isle des Societe består av
foruten Tahiti som er den største øya, av Moorea, Huahine,
Raiatea, Tahaa og Bora Bora
pluss en håndfull mindre øyer.
Disse øyene ligger spredd
utover i en nordvestlig retning
i en avstand av ca 130 nm
nordvestover fra Tahiti.
Planen vår er å seile nordvestover å besøke alle øyene (i
medvind) og returnere til
Tahiti mot Sydøstpassaten i så
lite motvind som mulig. Nå er
vi kommet til Bora Bora som
er vendepunktet for seilasen.

gjerne, gaver kan vente til
senere!
Raiatea/Tahaa
Etter noen sløve dager i Cooks
Bay motorseilet vi gjennom
natten de 90 milene opp til
Raiatea. På Raiatea har både
Sunsail og Moorings utleiebase
for sine charterbåter. Etter å ha
passert gjennom et av passene
fant vi en fin plass i bunn av
en liten fjord,- ved siden av en
katamaran med 6 personer om
bord,- fra Førde. Raiatea og
Tahaa er nærmest to søsterøyer
som begge ligger innenfor et
felles ringrev. Og man kan seile
innenfor revet rundt store deler
av Raiatea og rundt hele
Tahaa. Enkelte steder har revet
blitt til mindre øyer (motu’er)
og disse gir ofte gode ankringsplasser. Uturoa er senteret på
disse øyene og gir gode muligheter for proviantering av alle
nødvendigheter. På vei til
Raiatea hoppet vi over
Huahine. Den øya skal vi besøke på tilbaketuren.
Underveis blir vi jo kjent
med båter og folk av alle
nasjonaliteter som vi treffer

stadig vekk og dette gir jo tilværelsen et sosialt innhold som
er nytt og utfordrende.
Bora Bora
Noe mer eksotisk og sydhavspreget en Bora Bora kan vel vi
nordmenn neppe tenke oss. Nå
har vi ligget utenfor BoraBora
Yacht Club en ukes tid og tatt
inn over oss atmosfæren i disse
utrolige vennlige omgivelsene.
Myten om sydhavet er først og
fremst knyttet til velduftende
blomster og vakre kvinner.
Nødvendigvis ikke i den rekkefølgen «Havnesjefen» heter
Rapa, hos ham har nordmenn
en høy stjerne. Rapa er fra
Påskeøya, hans far jobbet for
Thor Heyerdahl ifm en av hans
ekspedisjoner dit, og Rapa
hadde selv som ung gutt møtt
Heyerdahl. Nå er det ikke ofte
skipperen går i kirken. Men
forrige søndag var vi på gudstjeneste i Vaitape og var vitne
til en utrolig flott flerstemt
sangforestilling. Menigheten så
ut til å bestå av 5 forskjellige
sanggrupper som gjennomførte
en form for sangkonkurranse
under gudstjenesten.
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Moorea
Moorea ligger ca 15 nm fra
Tahiti og har dannet horisont
og kuliss for de mest fantastiske solnedganger stillehavet har
å by på mens jeg lå på Tahiti.
Vi har ventet noen dager nå på
at vind og svell skulle gå ned
litt. før vi stakk over det relativt korte sundet mellom
øyene. Vi er jo ikke vant med å
ta hensyn til svell eller dønning
når vi planlegger seilasen på
hjemlige breddegrader. De siste
dagene har det imidlertid rullet
inn dønninger på 5-6 meters
høyde som gjør passene
gjennom revet meget ubehagelig og til dels farlige. Moorea
har to store fine ankringsbukter på nordsiden. Vi la oss til
for en ukes tid i Baie de Cook.
Badet, dro på sight-seeing og
sosialiserte med Finn og Tove
fra Bodø i «Xanadu», en
Hero 107. Moorea har en strålende natur med grønne frodige fjell opptil 1200 meter rett
til værs fra ankringsplassen.
Moorea?s hovednæring er
turisme og en rekke hoteller i
luksusklassen gir bl.a mulighet
for opplevelsesrike restaurantbesøk. Berit og jeg skulle jo
feire vår 31-års bryllupsdag
må vite! Gratulasjoner mottas
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For en gammel korsanger var
dette en hyggelig opplevelse
selv om vi verken skjønte noe
av preknen eller sangtekstene.
Ellers er sydhavsmusikken
ganske enkel. Enkle låter i dur
med ukulele, gitar og trommer
som standardbestykning, fremstår melodiene musikalsk lite
avansert, men hvor sangene
forteller spesielle og ofte lange
historier.
14. juli på Bora Bora ble en
minnerik dag. Det er på mange
måter en «mini 17. mai».
Opptog, dansekonkurranser,
manndomsprøver, trommeorkester-oppvisning m.m.
Flotte stolte sydhavsdamer i
fargerike kjoler og noen kunstverk av noen hatter. I kveld
skal vi på en tradisjonell sangog danseforestilling på byens
torg. Det gleder vi oss til.
Rundt BoraBoras velkjente
høye klippeøy ligger lagunen
omkranset av et rev. Det er ett

pass inn i lagunen som er stort
og dypt nok til å ta imot store
cruiseskip. Lagunen blir en
sandkasse for jolleturer, snorkling, dykking og vannbaserte
aktiviteter. Ankringsplassene er
ofte dype, fra 20-25 m, eller
hvis mann er litt dristig og
snirkler seg mellom korallhoder over noen grunne partier
kan man finne fine sandområder på mellom 3-10 m.
Tilbake igjen
Over helgen starter vi på
tilbaketuren mot Tahiti. Ikke
det at den er spesiell lang men
vi hoppet over et par øyer på
vei opp hit som vi vil besøke
på tilbaketuren. Vi skal seile
rett sydøstover mot sydøstpassaten så vi bør «plukke» de litt
rolige dagene når vi beveger
oss.
Vi skal være tilbake på
Tahiti rundt 5. august. Så er
det en del papirarbeid som skal

gjøres. Berit reiser hjem til
Norge den 13. august og
Villvind får nytt mannskap den
10. august før vi starter på den
siste etappen mot Tonga, Fiji
og New Zealand. Vi planlegger
å være framme på NZ mellom
5. og 10. november. Mer om
det siden.
Berit og Terje om bord i
Villvind ønsker deg en riktig
god ettersommer og høst. Selv
synes vi at vi, - etter forholdene, har det bra!
Kongeriket Tonga!
For en tid tilbake døde gamlekongen på Tonga og sønnen
overtok. Han var av den litt
mer moderne sorten og satset
30 millioner tongadollar (ca
NOK100 mill) av statens midler på et prosjekt for å omgjøre
sjøvann til gass! Mao rundlurt
av en amerikansk spekulant.
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Opprør i befolkningen og
nykongen har fått en vanskelig
start. For å reparere skaden
selges nå Tongansk statsborgerskap til kinesere. Hva
nå langtidseffekten av det
blir. Ja, vi har alle vårt å stri
med.
Tonga har en litt særegen
topografi i forhold til øyene
lenger øst i stillehavet. Vulkanøyene med atoller og ringrev
med strømfulle pass er overtatt
av lave flate øyer med en tett
vegetasjon helt ned i vannkanten. Tonga er spredd over
tre øygrupper, - ca 160 nm i
nord /sydlig retning. Den
nordlige er etter sigende den
mest interessante til cruisingformål. Derfor planlegger vi å
bli her noen uker.

Niue
Fra BoraBora til Tonga er det
ca 1350nm. Vi stoppet underveis på Niue etter 9 døgn. De
første 5 døgnene seilte vi i ca 4
knop og hadde det svært så
makelig. Etter ytterligere 4
døgn kunne vi henge oss i en
moring i den vestvendte bukta
midt på øya. Niue er en av
verdens minste land. Kun 1300
innbyggere. På midten av 70tallet bodde det ca 6000 mennesker her, så øyas fremtid
synes noe usikker. Fraflyttede,
falleferdige og til dels overgrodde hus preget hele øya.
Niue er en flat pannekake av
meget porøs lavastein, noe som
gjorde at regnvann ikke kunne
bli samlet opp. Øya var frodig
og hadde mange spennende
grotter, fiskerike rev og en
meget spesiell lavaoverflate ute
ved kysten, som høytakkete
sagblad satt ved siden av hverandre. Her måtte man gå forsiktig. Vi ble på Niue i 2 dager.
Det var meldt en lavtrykksinngang mot helgen og vi kunne
tenke oss å være på Tonga før
det. Jeg har aldri seilt så dypt
noen gang som når vi passerte
Tonga Trench på mer enn
9000 meters dybde. Men jeg
merket ikke noe!! Det ble to
friske døgn i 30-35 knops vind
og 7-8 knop hele veien.
Tonga
Vi rundet nordkysten av Vavau
kl 0200 om natten og fikk
sjøle etter hvert som vi kom
over på vestkysten. Kartmaterialet over Tonga er ikke å
stole på, verken det papirbaserte eller det elektroniske så
vi valgte å holde oss utenfor
innseilingen til det ble lyst. I

løpet av natta ankom ytterligere 4 båter som krysset fram
og tilbake i påvente av dagslyset. Det var helg og vi fant
oss en skjermet ankringsplass
for å vente på hverdag og innklaring. Barbering, dusj og 16
timers søvn er det nærmeste
man kommer i forhold til å bli
født på ny!!!!!
Neiafu
Neiafu er hovedstaden i
Tongas nordlige øygruppe.
Stedet er innrettet på å ta i mot
seilere på vei fra øst mot vest.
Akkurat nå ligger det ca 100
båter for anker utenfor byen.
I land er det et yrende liv og
de restauranter og barer som
finnes har hendene fulle.
Tonga kalles «The friendly
islands» og folk er umåtelige
åpne og vennlige her. Mennene
går i lange skjørt og damene
har noen rare «bastsekker»
utenpå kjoler og bukser. Det
må vi finne ut mer om?
Nå skal vi bli her det meste
av september før vi stikker
over til Fiji i månedskiftet september/oktober. Avstanden dit
er ca 450nm og ca 3 døgn i
havet. Men før det skal vi
utforske Tonga. Gutta har
annonsert at de bl.a vil ta
dykkesertifikat.
Litt båtvedlikehold må gjøres. Motoren til ankerwinchen
har tatt kvelden og jeg må se
om den lar seg reparere. Inntil
det kan skje må ankringen
ivaretas av tre unge nordmenn
på fordekket. Ellers er alt i
orden om bord, ingen uhell og
båten fungerer strålende.
Alle bildene er tatt av Terje.
Vi følger han og mannskapet
videre i vårt februarnummer.
Red.
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Fra Tahiti til Tonga med nytt
mannskap
Etter at Berit hadde mønstret
av den 13. august og Hermann
(sønn til våre venner Anne og
Arne Finn i Drammen),
Christian (nevø og sønn av Siri
og Bengt) og Chris (amerikaner og studiekamerat av
Christian fra Seattle), hadde
mønstret på og vår oppholdstillatelse var gått ut, kastet vi
loss fra Marina Tahina utenfor
Papeete samme ettermiddag for
å krysse sundet over til
Moorea. For tredje gang denne
sommeren fortsatte vi de
150nm opp til BoraBora hvor
vi ble et par dager og forberedte den videre seilas. Ingen i
det nye mannskapet hadde
erfaring fra havseilas og alle
var litt spente på hvordan dette
skulle gå. Det har til overmål
gått fint. Ved ankomst Tonga
er alle tre blitt habile rormenn,
ingen blir sjøsyke og alle sover
og får den hvile som kreves.
Skipperen har på denne overfarten hatt det ekstra fint.
Mens gutta seilte båten, var

skipperen sailingmaster, navigatør og kokk med mulighet til
å sove hver natt. En sjelden
luksus.
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Vi har mistet Lars Grande
Onsdag 18. juli dro Lars ut fra Søly båthavn alene i
egen båt. Målet var Travemünde, der han skulle
delta i et av sine internasjonale dommeroppdrag.
Sør for Kråkerøy, like i nærheten av
Tangen brygge, har han på uforklarlig
vis falt i sjøen. En stor rednings- og
leteaksjon med helikopter, politi,
dykkere og Røde Kors under
ledelse av Kystvakta ble umiddelbart satt i gang. Samtidig iverksatte familie og venner en frivillig
leteaksjon med et stort antall
båter. Den offisielle leteaksjonen
ble avblåst fredag kveld uten
resultat, mens den private leteaksjonen fortsatte med uforminsket
styrke. Mandag den 23. på kvelden
ble Lars funnet i sjøen ikke langt fra
der han trolig har falt ut.
For Moss Seilforening har Lars vært en
ressurs som har gitt av seg selv i et utall verv
og roller. Han startet som jollepappa, ledet jungmannskurs, gjennomførte intern opplæring av
arrangører og dommere, var regattasjef ved flere av
våre internasjonale mesterskap og ble i 1983
foreningens formann. Lars hadde sin mest aktive
periode i de år Moss Seilforening hevdet seg størst
som idrettsforening med topplasseringer i NM,
Nordisk, VM og OL.

Lars tok tidlig utdanning som forbundsdommer, var
medlem av Norges Seilforbunds dommerkomité og
praktiserte i en årrekke som en av Norges få og
høyt kvalifiserte internasjonale dommere,
med faste og prestisjefylte oppdrag
under blant annet Kieler-Woche.
Inspirert av inntrykkene fra arrangementene i Kiel, der kulturelle og
sosiale innslag kombineres med
toppidrett var Lars en sterk pådriver for at Moss Seilforening
skulle ta initiativ til en ny regatta
av stort format, der tilknytningen
til byen Moss skulle utnyttes. I fjor
ble de første skritt tatt i denne retningen. Moss Raymarine Race ble
etablert gjennom et samarbeid
mellom Moss Seilforening og Lars’
firma Belamarin. Basen for regattaen
ble lagt til kanalområdet, med seiling
på Værla og i Sundet. Regattaen ble en
suksess og det ligger en gjensidig ambisjon
om at regattaen skal utvikle seg i Lars’ visjonære og
inspirerende ånd til å bli blant de beste og mest
besøkte i fjorden.
Lars vil bli dypt savnet blant sine venner i Moss
Seilforening og seilmiljøet lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
Thorstein Tønnesson

Lars Grandes minnepremie i Moss Raymarine Race
STATUTTER
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Lars Grande’s minnepremie er en evigvandrende premie som gitt av Lars
Grande’s familie.
Premien skal deles ut til Overall vinner
på den banen med flest deltakere under
Moss Raymarine Race. Hvis det seiles
med forskjellige respittsystem eller
entypeklasser, skal regattaledelsen velge
hvilket respittsystem som skal legges til
grunn for utregningen av Overall vinner.
Statuttene kan endres før hver sesong av
Lars Grande’s familie.
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Årets vinner ble Marielle VII
v/Jan-Erik Ruud.

Hans-Christian Grande

Prosedyre for dugnad i
Moss Seilforening

Moss Seilforening med havn,
hus og båter besitter store
materielle verdier. Disse må
ivaretas, fornyes og til dette
arbeidet må foreningens medlemmer stille opp, periodevis i
form av dugnader. I tillegg kreves det omfattende innsats
også til å gjennomføre bl.a. de
arrangementer som holdes i
foreningens regi.
La oss vise at vi er en slagkraftig organisasjon, med positive medlemmer som viser at
dugnad er en æressak!
Ansvarsområde mht dugnad:
Havnestyret:
• Brygger, havneanlegg
• Uteanlegg, uteareal.
• Verkstedet innvendig
Dugnadsbehov: Skrape skjell
av utliggere, generelt vedlikehold av havna / bryggene,
beredskap mht ekstremvær,
utlegg av nye utliggere,
gressklipping, snøbrøyting,
m.m.

Jollegruppa.
• Vedlikehold av jollebua innvendig, servicehuset utvendig, drivstoffcontainer, følgebåter m/ motorer, samt
diverse regattautstyr.
• Tilsyn og lensing av foreningens båter i havna.
Bemanning på land/på vannet til jollegruppas regattaer
hvor eksterne seilere deltar.
Tur & Hav:
• Masteskur
• Signalmast og flaggstenger
• Sjarken
Sportslig leder:
• Arrangere større regattaer /
samlinger (joller/kjølbåter) i
MS`s regi.
Ansvar for å iverksette
dugnadsordinger:
• Leder av hhv. havnestyret,
husstyret, jollegruppa, tur &
hav og sportslig leder, har
ansvar for å iverksette
dugnad innenfor sitt
ansvarsområde.

Myndighet til å iverksette
dugnad:
• Hovedstyret gir leder av hhv
havnestyret, husstyret, jollegruppa, tur & hav og sportslig leder, fullmakt til å innkalle medlemmer fra en egen
dugnadsliste til utøvelse av
dugnad.
Egen dugnadsliste:
• Alle medlemmer føres opp
på en egen dugnadsliste.
(Æresmedlemmer unntatt).
Lista må inneholde adresser
og telefon, helst også e-post
adresse. Ordningen har oppstart i 2007 og rullerer til
alle har deltatt.
• Lista er tilgjengelig på share
point, og det krysses av med
dato/år for utført dugnad ( i
økter).
• Medlemmene bør kontaktes
minst en uke på forhånd.
Dugnadsordninger er en foreløpig prøveordning uten gebyr.
Ordningen må utprøves og
evalueres september 2008.

Vedtatt i Hovedstyret den
15. mai, 2007.
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Husstyret:
• Klubbhuset innvendig og
utvendig, inkl. toaletter,
dusjer, garderober.
• Vaktrommet innvendig.

Dugnadsbehov: Maling, vedlikehold av klubbhuset innvendig, utvendig.
Vedlikehold av terrasse og
beplanting.
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Ferieklubben til Moss Kommune:

Sommerskole i Søly for de aller
yngste i regi av vår Jollegruppe

Signal

☛
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Også i år har vår forening
arrangert Seilskole i sommerferien for de aller yngste i
Mosse-distriktet. Jollegruppen
hadde stilt til disposisjon hele
8 trenere og et 20-tall Optimistjoller til å veilede nye seilentusiaster i alderen 7 til 13 år.
Det ble arrangert 2 separate
kurs – ett på forsommeren og
ett på ettersommeren, like før
skolestart.
Kursenes varighet var en
uke og varte fra tidlig på formiddagen til sent på ettermiddagen. Selvfølgelig var det mye
seiling som stod på programmet, men det var også mye lek

og bading for å bli mer fortrolig med det ”våte element”.
Til et slikt nybegynner kurs
kommer det selvfølgelig mange
barn som ikke har noen
erfaring med seiling fra før,
derfor ble det også lagt opp til
litt teori før de satte seg i
båtene. Andreas Klette, som
var en av hovedtrenerne,
kunne fortelle til Moss Avis at
flere av de påmeldte hadde
meldt seg på gjennom tilbudet
fra Ferieklubben til Moss
Kommune, som ble sendt ut til
Mosseskolene like før skoleferien. Hensikten med et slikt
tilbud, i regi av Moss

Seilforening, er selvfølgelig
håpet om å øke rekrutteringen
til seilsporten og vår forening.
Vi har jo god erfaring med
dette fra tidligere kurs og
håper fortsatt at mange barn
vil forsette med seiling i de små
Optimistjollene.
Det var helt opp til de 8
trenerne å selv legge opp programmet. Det virket imidlertid
som barna i et antall av 36 og
foreldrene var veldig godt fornøyde med både opplegg og
ikke minst gjennomføring av
Sommerskolen.
Runar

Sommerskolens instruktører.
F.v.: Per Kristian, Kristian, Andreas,
Thomas og Hans Bendik

Invitasjon til
SEILERFEST
fredag 16/11
Vi samles i klubbhuset for å
feire oss selv! Store og små
seilere har oppnådd
fantastiske resultater i løpet
av sesongen, og det vil vi
markere med en fest på
klubbhuset. Vi møtes
kl 17.30, av hensyn til
våre yngste seilere.
Menyen er ikke klar ennå,
men det vil bli servert mat
og drikke. Pent antrekk.
Mer informasjon på vår
hjemmeside etter hvert.

Theodor - en av deltagerne på sommerskolen.
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Påmelding innen 01/11 til
tove.kure@skanem.com eller
932 67 159.
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«RS Elias» på besøk i Søly

August som styrmann og storebror som
dekksgutt.

Signal

Kaptein Jonas Sabeltann
klar for bording.
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I regi av Bengt Jacobsen fra Redningsselskapet og vår egen Tove Kure ble
det arrangert et møte med både lekebåten ”Elias” og en virkelig redningsskøyte i Søly Båthavn søndag 9. september. Arrangementet var i utgangspunktet myntet på barn mellom 4 og
12 år og som satte fokus på sikkerhet
til sjøs til båtlivets hygge og glede.
Det var anledning for alle de unge
frammøtte å få en tur eller tre med
”Elias” inne i havnebassenget på Søly
og dette ble selvfølgelig umåte populært.
Det var også anledning til å bli
medlem i ”Elias-klubben”. Her får
disse barna 4 ganger i året tips og
informasjon om båtlivet pr. post.
Gå her inn på:
www.redningsselskapet.no for nærmere orientering om denne populære
klubben.
Runar

Når uhellet er ute:

Takk til
jolle-foreldre /

og at Cathrine og
barna skulle bli
kjørt tilbake
sammen med
Herud og
Listerud.
Snerlebakken og
Børessen seilte
seilbåten tilbake sammen
med Rolf for oss. Da barna
ankom Fjærholmen hadde
mamma’ene rigget opp
Optimist’en til Niclas og
Zoom’en til Madeleine. Vi
ble tilbudt frokost hos
Elisabet Snerlebakken og
alle var opptatt av at vi
hadde det bra.
Etter mange timer kom
Rolf, Jon og Torry med seilbåten vår. Vinden hadde
løyet helt og Rune Listerud
kjørte ut med ribben til Jon
og dyttet seileren bak mens
Jon Snerlebakken styrte
båten trykt inn til brygga.
Båten ble deretter godt fortøyd og vi kunne få avsluttet
med en god middag sammen
med mange gode venner.
Ønsker med dette å si Tusen
Takk for en utrolig støtte og
god hjelp!!!

gode venner!
tauet til Søndre Sandøy og
ankom festen 15min. etter
innbudt tid….
Jolleforeldrene i Moss
Seilforening ringte oss på
mobil ca 20.00 og spurte
om vi var vel fremme. En
oppsummering av turen ble
da kort fortalt og mange
tanker på hvordan vi skulle
komme oss tilbake til
Fjærholmen surret hos oss.
Etter kort tid fikk vi telefon
fra fam. Hole om at senger
sto klare til oss i seilerhuset
på Fjærholmen om vi bare
kom oss tilbake uten båt.
I mellomtiden hadde Torry
Børessen fortalt litt høyt til
de andre seilbåt eierne at det
er fint med seilbåt når en
ikke er avhengi av motor for
å få båten frem. Han var
selv eier av motorbåt. Like
etter fikk vi ny telefon, for
da hadde Familiene Snerlebakken, Børessen, Listerud
og Herud bestemt at alle
gutta skulle komme over til
Hvaler med Herud sin båt

Mvh .Madelein, Niclas, Rolf
og Cathrine.
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Når Pinsen
ankommer står
det seileleir på
kalenderen for
jolleseilerne. For
oss familien
Lauritzen var det
i tillegg til pinseleir, et 70-årslag på Hvaler
som skulle feires. Vi hadde
leid oss en seilbåt på 29 fot
som skulle føre oss over fra
Fjærholmen til Søndre Sandøy på Hvaler.
På lørdag formiddag satte
vi kursen mot Hvaler øyene.
Det blåste friskt, ca 10-12
sekundmeter, men været var
klart og solen sto høyt på
himmelen.
Da vi nærmet oss
Strømtangen begynte motoren å fuske, men på grunn
av stor sjø bestemte vi oss
for å gå innaskjærs. Vi tok
seilene ned og bestemte oss
for å kjøre bare med motor.
Motoren bare stoppet og vi
kjente diesel lukt. Da Rolf
gikk ned i kabinen for å
sjekke motoren, fløt det diesel i hele kabin og røyk kom
ut av motor rommet. Vi
ringte da Tjøme radio som
tilkalte Redningsskøyta som
igjen kalte oss opp og sa de
kunne være hos oss innen en
og en halvtime. Vi ble så
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Jubileumsskrift i 2010
Moss Seilforening på vei mot sine 50 år
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Hovedstyret i foreningen har
besluttet å nedsette en redaksjonskomité for å utgi et jubileumsskrift til foreningens 50års jubileum i 2010. Komiteen
som er oppnevnt består av Jan
E. Jensen, Morten Knudsen og
Runar Thøgersen.
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Sistnevnte er videre, av styret,
anmodet om å ta redaksjonsansvaret for en slik bok /
skrift. Dette blir imidlertid ikke
første gang foreningens historie
samles mellom to permer.
I 1980, til 20 års markeringen,
ble det utgitt: «Et riss av hva

som skjedde 1960-1980» som
ble ført i pennen og redigert av
nettopp Jan E. Jensen. Det vil
også være naturlig at medlemmer som Anton Zeiner, Erik
Johnsen og Tobjørn Pollen vil
kunne være viktige bidragsytere til et slikt nytt jubileumsskrift.
Anton som en av våre stiftere og foreningens første formann. Erik som en av initiativtakerne til, og etableringen av,
Søly Båthavn. Og Torbjørn
Pollen med sitt sentrale og
langvarige engasjement i
Norges Seilforbund.
Mange andre medlemmer
vil selvfølgelig også bli involvert for å rekapitulere både
den sportslige og administrative historie gjennom alle disse
50 år.
Vi har denne gang valgt å
kopiere innledningen på Jan’s
«riss» fra 1980. Mange vil da
her stille et spørsmål ved når
vår forening egentlig ble til. Vi
skal også i de påfølgende nr. av
Signal og fram til 2010 vise
kopier av dette jubileumsskrift
som ble utgitt ved markeringen
av foreningens 20 år i moderne
tid.

Moss Seilforening er avhengig
av hjelp fra næringslivet
Og dette er de som støtter oss:
HELLY HANSEN
BILBUTIKK 1
NORDLIE AUTO
HEITMANN MARIN
SPAREBANK 1
SEATRONIC
FLAGGFABRIKKEN
EIENDOMSMEGLER 1
HANDICARE
EUROSKO
SKOLAND
KAIMANN NORGE
IDE MEDIA
SPENST
BELAMARIN
HANDELSBANKEN
FUGLEVIK BÅTSERVICE

Håper du også støtter dem!

B-POST
Abonnement

Returadresse:
Moss Seilforening
P.b. 1011 Jeløy, 1510 Moss

Skal du ha stort selskap?
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MOSS SEILFORENING
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Postboks 1011 Jeløy, 1510 MossStrandpromenaden 22, 1516 Moss
Telefon: 69 27 51 01. Faks: 69 27 52 65
www.moss-seilforening.org
Redaksjonsansvarlig: Runar Thøgersen
runat@online.no

Økonomi Trykk as Moss - 69 27 96 00

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

