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Marit ønsker administratoren Torbjørn og seileren Ole Petter velkommen som Æresmedlemmer.

Stor vinteraktivitet

Signal

Vi kan se tilbake på et aktivt år
med flott utvikling for Moss
Seilforening, men fokus er forlengst flyttet mot en ny sesong
med nye mål og muligheter.
Vinteren er ingen dvaleperiode
for seileren. For de mest aktive
er idretten blitt helårsaktivitet.
Tar du en tur innom Søly en vintersøndag, er sannsynligheten
stor for at du møter ivrige jolleseilere som systematisk
legger grunnlaget for ny
fremgang på regattabanen.
Det var ingen tilfeldighet
at vi kunne hedre elleve
mosseseilere for fremragende prestasjoner på
regattabanen ved sesongavslutningen i høst. Fremgangen kommer som
resultat av langsiktig jobbing med høy kvalitet på
trening. 2008 er OL-år, og
om alt klaffer er det mulig
vi får se en mosseseiler på
startstreken. Frode Jørstad
som har vært klubbens
hovedtrener gjennom
mange år, har tatt på seg
oppdraget med å lede
landslagets OL-satsing i
Laser med base i Moss.
Rekrutteringen av nye
seilere var formidabel i
fjor. Det blir spennende å se om
trenden fortsetter. Sparebank 1
har lagt merke til hva som skjer
på Søly og vi er overveldet over
at banken har bevilget 100 000
kr til ungdomsarbeidet vårt.
Pengene vil gå til nye optimistjoller og følgebåter. Veksten krever mer materiell og mye av
utstyret vårt begynner å bli gammelt. Dette må til tross for godt
vedlikehold skiftes ut etter hvert.
I vinter håper jeg at mange
bruker anledningen til å melde
seg på kurs – det er både hyggelig og sosialt, samtidig som du
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som kursdeltaker er med på å ta
vare på og videreformidle kompetansen vi har i klubben. Vi har
kurs for nye jolleforeldre og
kompetansegivende kurs for deg
som har glede av å være med å
arrangere eller dømme seiling.
Er du selv aktiv tur- og havseiler
og deltar på Navigare Cup eller
Færder’n vil du ha masse glede
av et grunnleggende regel- eller

arrangørkurs. Og det beste av
alt – det er helt gratis!
Kunne du tenke deg å ta båtførerprøven eller eksamen som
fritidsbåtskipper, kanskje et flodskipperkurs? Jeløy Seilskole er
vår nysatsing på kommersiell
kursvirksomhet. Kurs i regi av
Jeløy Seilskole vil koste litt, men
som medlem av klubben vil du
alltid få rabatt.
Det er heldigvis ikke bare
kurs, trening og møtevirksomhet
som fyller klubbhuset på Søly.
Dropper du innom klubbhuset
en onsdagskveld, vil du møte

likesinnede og få en hyggelig
prat og en kopp kaffe. Har du
fri en formiddag og stikker
innom i 12-tiden gjør du lurt i å
droppe innom bakeren på veien.
Du treffer helt sikkert den faste
kjernen i Bollegjengen. Miljøet
er sosialt og uformelt og de gode
historiene sitter løst.
Innen påske skal det skje mye
på Søly. Kjøkkenet skal endelig
oppgraderes. Etter mange
års hardt bruk er slitasjen
så stor at en full opprusting er helt nødvendig.
I år bør det bli kamp om
plassene når dugnadslista
for kjøkkenet skal settes
opp til Påskesamlingen!
Den største oppgaven i
vinter er imidlertid opprusting av nordre molo.
Årsmøtet ga tilslutning til
at moloen må styrkes og
gjøres høyere for å gi tilstrekkelig beskyttelse mot
vinterstormene. Planleggingen er i rute og vi har
avtale med Råde Graveservice som vil utføre
arbeidet som skal være
ferdig til påske. Vi er
imidlertid avhengige av at
den formelle godkjenningsprosessen går problemfritt for at fremdriftsplanen
skal holde. Vi har flere hensyn å
ta når en så stor utbedring skal
gjøres. Moss Seilforening ønsker
et godt forhold til naboer og
kommune – og vi kan ikke drive
anleggsvirksomhet i havna når
båtsesongen er i gang.
Ha en fortsatt god vinter, lad
gjerne opp med å bli med på
jollegruppas Norefjelltur i mars
og husk at «Moss er Seiling»!

Thorstein

REFERAT FRA
ÅRSMØTE 2007
Tilstede: 62 medlemmer
Hovedstyrets leder Thorstein
Tønnesson ønsket velkommen
til årsmøtet.
Rådet ved leder Erik Johannessen, foretok høytidelig overrekkelse av «Chr. Hermansens
minnepokal» til vår verdensmester Mathias Mollatt, samt
overrekkelse av blomster og en
stor klapp fra de fremmøtte.
Verdensmesteren hadde også
andre planer denne kvelden, så
en litt original start på årsmøtet tillot vi oss.
1. Det var ingen innvendinger
til innkallingen.
Årsmøtet 2007 ble erklært
lovlig satt, med det tradisjonelle klubbslaget.
2. Lederen foreslo Hans Bjørn
Paulsrud som dirigent,
enstemmig godkjent.
Leder foreslo Ann Carene
Petersen som sekretær,
enstemmig godkjent.
3. Dag Løken og Øystein Fjeld
ble enstemmig valgt til å
undertegne protokollen.
Ordstyrer Hans Bjørn Paulsrud
tok fatt i klubba.

ønsket å kommentere årsberetningen, med å fremheve
at det i år var det lagt ned
over 3.700 arbeidstimer fra
frivillige i inntektsbringende
arrangementer. Dette må det
klappes for.
Årsberetningen ble enstemmig godkjent.
Årsberetning fra jollegruppa
Årsberetningen ble ikke lest
opp. Nils Hole, ville gjerne
fremheve de flotte resultatene
og ønsket at hver enkelt så
nøye på tabellene i Signal.
Jollegruppa har ansvar for 11
båter, som benyttes til trenere
og følge-/sikringsbåter.
Foreningen har 30 optimister,
dette var for få til årets jung-

menn. Foreningen er igjen i
vekst, i år har det vært 60-70
aktive jolleseilere.
Årsberetningen ble enstemmig
godkjent.
Årsberetningen fra Tur & Hav
ble ikke lest. Leder av Tur &
Hav, Morten Knudsen viste til
den oppdaterte resultatlista
som ble utlevert ved inngangen
til årsmøtet, vedlegg 1.
Ellers ville han nevne at
aktiviteten har vært stor og at
det har vært mange gledelige
resultater, det har vært kaffekoking og vafler ved Navigare,
hvor det deltok ca 30 båter,
dette er bra.
Årsberetningen ble enstemmig
godkjent.

☛
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4. Årsmeldinger:
Årsberetningen fra hovedstyret
Årsberetningen ble lest opp
av ordstyrer. Foreningens
leder, Thorstein Tønnesson

Christian Hermansens
minnepokal til Mathias.
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Jan-Erik mottar Lars Grandes
Minnepremie. Her flankert av Marit
og Hans Chr. Grande.

Årsberetningen for klubbhuset
ble ikke lest. Leder ved klubbhuset, Tove Kure, ønsket å
fremheve ”bollegjengen” for
alle deres dugnadstimer med
plattingen foran klubbhuset.
En stor klapp!
Årsberetningen ble enstemmig
godkjent.
Årsberetningen fra
Søly båthavn.
Årsberetningen for Søly båthavn ble ikke lest. Leder for
Søly båthavn, Harald Molvig,
informerte om at det var
behandlet 38 saker. Det er
laget tiltaksplan, og trosser og
kjetting er forberedt for sikring
av flytebryggene ved ekstremvær. Dette vil bli prøvd i godvær, for å være beredt.
Årsberetningen ble enstemmig
godkjent.
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5. Regnskap i revidert stand.
Godkjent revisorrapport
datert 09.10.2007, ble lest
av Phillip Bain.
Revisjonssrapporten ble
enstemmig godkjent av årsmøtet.
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Regnskapet for Søly båthavn, ble presentert av
Harald Molvig, leder av
Søly båthavn. Vedlegg 2.
Regnskapet for Søly båthavn ble enstemmig godkjent av årsmøtet.
Regnskap for Moss
Seilforening ble presentert
av kasserer Hans-Peter
Raspotnik og av leder av
hovedstyret, Thorstein
Tønnesson. Vedlegg 3
Regnskapet for Moss seilforening ble enstemmig godkjent av årsmøtet.
Balansen
Vedlegg 4
Balansen ble presentert av
Thorstein Tønnesson,
hovedstyrets leder.
Balansen ble enstemmig
godkjent av årsmøtet.
6. Innkomne forslag
Det var ingen innkomne
forslag.
7. Fastsettelse av kontingent
Ingen endring foreslått.

Ordstyrer ga ordet til
hovedstyrets leder Thorstein
Tønnesson. Han ønsket at alle
ble sittende en liten stund før
kaffen ble servert.
Dette er ikke noe som hører
hjemme på dagsorden av årsmøtet, men likevel naturlig at
det hører hjemme på årsmøtet.
Hans Christian Grande fikk
ordet og ville fremme at
pappa, Lars Grande, brant for
regattaen, MRR, det sosiale
som var på flere baner, flere
klasser. Derfor har familien
Grande laget en minnepremie,
som skal gå til den som vinner
overall på den banen som har
flest båter.
Vinner av i år ble Jan Erik
Ruud. Han fikk overrakt minnepremien av Hans Christian
Grande.
Rådets formann, Erik
Johannessen fikk ordet videre.
Han ønsket å fremme to æresmedlemmer.
Ole Petter Pollen ble
utnevnt som æresmedlem for
sine idrettslige resultater, og
OL-sølv, Moss Seilforenings
beste seiler og kåringen som
Norges 8. beste seiler de siste
100 år.
Thorbjørn Pollen ble
utnevnt som æresmedlem for
sin mangeårige innsats i toppverv, lederroller og generelt
arbeid for Moss Seilforening
og Norges Seilforbund. Begge
kandidater ble fremmet av
Rådet og godkjent av hovedstyret.
KL 20.00 - PAUSE kaffe og
kringle

☛

8. Budsjett for 2008
Budsjettet for Moss seilforening ble presentert av
Thorstein Tønnesson, leder
av hovedstyret. Vedlegg 5
Budsjettet for Moss seilforening ble enstemmig
godkjent av årsmøtet.
Budsjettet for Søly båthavn,
ble presentert av Harald
Molvig, leder av Søly båthavn.
Vedlegg 6
Budsjettet for Søly båthavn
ble enstemmig godkjent av
årsmøtet.
I budsjettet er det lagt opp
til at Moss seilforening tar
opp et lån til oppgradering
av nordre molo, skisse ble
forevist på årsmøtet. Råde
Graveservice har fremmet et
tilbud til kr 700.000,-.
Oppgraderingen ønskes
finansiert med et lån kr
600.000,- og kr 100.000,benyttes av driften.
Hovedstyret ønsker en fullmakt fra årsmøtet til å ta
opp et lån stort kr
600.000,- med en nedbetalingstid på 10 år, med pant i
foreningens eiendommer.
Årsmøtet vedtok enstemmig, at hovedstyret på
vegne av Moss Seilforening,
kan ta opp et lån stort kr
600.000,- med pant i foreningens eiendom.

Moss Seilforening – valg for 2008
Valgkoiteens innstilling til årsmøtet 24. oktober 2007
Funksjon

Navn

På valg

Aksept

Hovedstyret
Leder

2 år

2006

Thorstein Tønnesson

Ikke på valg

ok

Nestleder

2 år

2007

Morten Knudsen

Ny

ok

Sekretær

2 år

2007

Bente Paulsrud

Ny

ok

Kasserer

2 år

2007

Hans-Peter Raspotnig

Ny

ok

Leder av styret i Søly

2 år

2007

Ivar Olsen

Ny

ok

2 år

2005

Tove Kure

Gjenvalgt

ok

Leder for finansgruppen

1 år

2007

Sigurd Coates

Ny

ok

Leder for jollegruppen

1 år

2007

Cathrine B. Lauritzen

Ny

ok

Godkjenne leder for T/H-

1 år

2007

Terje Turøy

Ny

ok

Leder

2007

Ivar Olsen

Medlem

2005

Asbjørn Utaker

Ny

ok

Medlem

2005

Einar W. Larsen

Gjenvalgt

ok

Medlem

2006

Morten H. Jansen

Ikke på valg

ok

Medlem

2006

Hilde Brodahl

Ikke på valg

ok

Leder

2007

Tove Kure

Medlem

2006

Randi Horn

Gjenvalgt

ok

Medlem

2006

Anne K. Børresen

Ny

ok

Medlem

2006

Leif Bjerke

Gjenvalgt

ok

Leder

2007

Sigurd Coates

Medlem

2007

Lars Jørgen Kopperud

Ny

ok

Medlem

2007

Finn Horn

Gjenvalgt

ok

Medlem

2007

Philip Harboe Bain

Gjenvalgt

ok

Medlem

2007

Frank Henriksen

Gjenvalgt

ok

Varamedlem

2007

Tone Johnsen

Gjenvalgt

ok

Varamedlem

2007

Magne Sveli

Gjenvalgt

ok

Medlem

2007

Lisbeth Johansen

Gjenvalgt

ok

Medlem

2007

Ingerid M. Lund

Gjenvalgt

ok

Redaktør Signal

2007

Runar Thøgersen

Gjenvalgt

ok

Web-redaktør

2007

Steffen Myklebust

Gjenvalgt

ok

Leder av valgkomiteen

2007

Peter Mollatt

Gjenvalgt

ok

Medlem

2007

Jan Erik Ruud

Ny

ok

Medlem

2007

Elisabeth

Ny

ok

Båthavn
Leder av styret for
klubbhuset

gruppen

Styremedl. for Søly

2 år

Båthavn

Styremedl. for klubbhuset 1 år

Styremedl. for

1 år

finansgruppen

Revisorer m/vara

1 år

2 år

Rådet

Redaksjon

1 år

(hjemmeside)

Valgkomité for neste

1 år

periode
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10.Valg av tillitsmenn for 2008
Alle på valg med status ny,
se skjema under, ble enstemmig valgt inn av årsmøtet.
En endring i forhold til listen ble gjort: Leder for
huset/klubbhuset Tove Kure
ble valgt for 1 år, etter eget
ønske.

Valgt på
Årsmøte

Valgte medlemmer til

9. Bestemme foreningens organisasjon for 2008
Ingen endring, enstemmig
godkjent

Periode

N.Snerlebakken
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Øverst: Dommerpokalen ble tildelt Tor O.
Moseby.
Midten: Sjøfareren gikk til Magnhild og
Hans-Peter.
Nederst: Havfruepokalen ble overrakt Bente
Paulsrud.

11. Utdeling av pokaler
Dommerpokalen, gitt av Chr.
Hermansen til evig vandring, ble
delt ut av Rådets formann Erik
Johannessen. Formannen fortalte
at boken nå snart var gjenskapt av
Johan Thue. I år ble pokalen tildelt
Tor Olaf Moseby.
Årsmøtet ga en kjempe applaus.
Sjøfareren, gitt av Anton Zeiner, er
en vandrepris som gis til den som
har fullført en seilas av en viss
lengde. Sjøfareren ble delt ut av
Morten Knudsen, leder av Tur &
Hav. Sjøfareren ble tildelt Magnhild og Hans-Peter Raspotnig, som
gjennomførte sin seilas selv med
brukket bein.
Årsmøtet ga en kjempeapplaus.
Havfruepokalen, gitt av Anton
Zeiner, tildeles jenter eller kvinner
for utviste presentasjoner innen
seilsport, båtliv eller annet virke
for Moss seilforening. Pokalen ble
delt ut av styrets leder Thorstein
Tønnesson. Havfruepokalen gikk
til Bente Paulsrud.
Årsmøtet ga en kjempeapplaus.
12. Avslutning
Hovedstyrets leder Thorstein
Tønnesson ga skuteglass til alle de
avtroppende styremedlemmene,
Lars Jørgen Kopperud, Harald
Molvig, Simen Syrrist og Ann
Carene Petersen i hovedstyret. Han
takket styret for et flott år med
god stemning! Og han nevnte at
han gledet seg til 2008, takket
valgkomiteen for gode kandidater.
Møtet ble hevet kl 21.00.
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Mange Nisseseilere
stilte til Grøtseilas

Signal

1. søndag i advent hadde 15
nissekledde seilere og nesten 35
søsken og forelder kommet til
Søly for å være med i den tradisjonelle Grøtseilasen.
Det ble tre lag som stilte til
regattaen som bestod av å
rigge båten og gjøre den seilklar. Det innbefatter å pynte
riggen med et juletre med kuler
og glitter i toppen av masten.
I tillegg ble det seilet to korte
stafetter inne i moloen. Den
siste regattaen var ikke ferdig
før båten var rigget ned.
Under regattaene ble det gitt
kyndig veiledning av alle på
lagene og det krydde av folk
på utliggerne.
Etter regattaene ble det servert varm saft og pepperkaker
til alle på terrassen før alle
trakk inn i klubbhuset til den
store grøtkjelen.
Det var laget risgrøt på nesten 15 liter melk og det var
lagt inn 3 mandler.
All grøten ble spist opp og
de heldige som fant mandlene
fikk hver sin marsipangris.
Vinnerlaget av regattaen
fikk store skumnisser og alle
de andre seilerne pluss alle
andre små og store unger fikk
små skumnisser. Også nissene
fikk ben å gå på.
Mange seilere og foreldre
ble sittende i klubbhuset utover
ettermiddagen og det var tydelig at alle koste seg.

Nils Hole
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SEILERFEST SOM SESONGAVSLUTNING
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«Moss
Seilforening
bekrefter
status som
toppklubb»
8

Sportslig sett har vi plassert
Moss på kartet hva gjelder seiling. Ikke uten grunn kunne vi
avdekke det nye slagordet
«Moss er Seiling» under seilerfesten 16. november i fjor (alle
bildene er fra denne seilfesten).
De mange resultatene i fjorårssesongen gir klubben en
flott anledning til å videreføre
den brede satsningen.
Nytt av året er at landslaget
i Laser har lagt basen sin for
oppkjøring til sommer-OL.
Fortsettelsen av toppseilsatsingen til forbundet.
Vår klubbtrener gjennom
mange år Frode Gjørstad er
engasjert som trener for Laser
landslaget. På denne måten får
våre håp i Laser, Mathias
Mollatt og Christian Juul, optimale forhold i deres OL-satsning. Vi venter spent på fortsettelsen av denne satsningen!

☛

Jollegruppen har allerede
startet opp med kursvirksomhet for våre jolleseilere, tirsdagene blir benyttet til ytterligere
kunnskapsheving for de ulike
gruppen, fra fjorårets jungmenn til våre NC seilere.
Foreningen vår oser av
kunnskap, for å formidle dette
kan nettopp du ta del i denne
kunnskapen enten på foreldre
kurs eller dommer/arrangør
kurs. Se våre nettsider.
Tur og hav hadde en flott
tema kveld 5. desember hvor
Bjørnar Erikstad holdt et innlegg, Veien til Beijing. Et meget
engasjert foredrag om hvordan
oppnå fremgang. Sjekklisten på
72 punkter var et glitrende
verktøy. God blanding av
erfarne havseilere og jolleseilere fikk et flott utbytte av
kvelden.
På arrangements siden fikk
vi Norges Cup arrangement i
år. Av 4 arrangementer på
landsbasis kreves det en fordeling. Vi arbeider med alternativer til arrangementet Moss
Raymarine Race som vil bli
stort! Vi gleder oss.
Vil oppfordre alle til å ta
del i den store kunnskapsoverføringen som klubben vår preges av. Det er i vinter mye av
grunnlaget legges for fremganger på sjøen enten du er
andre års jolleseiler eller innbitt regattaseiler med 25 års
erfaring fra nasjonale /internasjonale seilaser. Morten
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FØLGENDE MOTTOK BLOMSTER: Mathias Mollatt
(E-jolle), VM-gull og 1. pl. NC, sølv lag-NM.
Monica Rodal, til v. (E-jolle), gull NM, sølv lag-NM.
Jens Kristian Hole (Zoom 8), 6. pl. EM, sølv NoM,
sølv NM, 1. KM.
Eugen Treimot (E-jolle), sølv lag-NM.
Christian Juell (E-jolle), sølv lag-NM.
Jan Erik Ruud (IMS), bronse NM.
Eline Snerlebakken (Optimist), 1. pl. KM.
Madeleine Bremserud Lauritzen (Optimist), 2. pl. KM.
Andreas Hole (Optimist), bronse lag-NoM, 2. pl. ØC.
Celine Herud (Optimist), 2. pl. ØC.
Jørn Listerud (Optimist), 3. pl. ØC.
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MATHIAS I TRENING
MOT SESONGEN 2008
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Siden i høst har Mathias bare
seilt Laser, han har solgt sin Ejolle og har tatt et viktig valg.
Sammen med KNS seilere har
Moss seilforening hatt E-jolle
og Laser trening på Søly hver
søndag. Siste trening var i midten av desember. På tross av
kaldt vær har dette vært verdifull seiltrening for Mathias.
Han var også i Danmark i
5 dager der han fikk god
matching med gode danske
seilere. Nå er båten vasket og
klargjort for spansk farvann.
Total treningsmengde utgjorde over 700 timer i 2007,
en klar økning fra året før.
Dette er effektiv trening, delt
likt på seiltrening og fysisk trening. I sin nye båt har han
brukt mest tid i høst på grunnteknikk. Automatisering av
slag, jibb, jobbing på slør og
lens, samt jobbet med å holde
båten vannrett på kryss. Når

teknikken sitter, må hastighet
og flyt i gjennomføringen forbedres.
Flere jolleseilere trener på
senteret ”Fokus på Din Helse”
som ligger på Bredsand i Rygge
og drives bla. av Erik Holme –
kjent seiler fra MS. Her har
Mathias i vinter fokusert på
mye ”maks”-trening, dvs. rå
styrke for å øke muskelmasse
og vekt. Utholdenhet kommer
senere og nærmere de viktige
konkurransene i april-mai.
Han trener minst 10-11 timer
uken, ofte mere og en test har
vist at han har forbedret seg i
forhold til samme tid 2007.
Kondismessig ligger han høyt,
på linje med toppspillere i fotball. Beinstyrke har han alltid
vært sterk på, så også nå.
Mage og rygg viste at han er
sterk nok, men mye her er også
ren hengeteknikk. Overkroppen med skuldre og armer ble

målt til ”sterk nok”, men han
føler selv at han kan gjøre
enda mer her. Derfor har han
trent mye på ski i vinter, mye
staking, hele veien også oppover bratte bakker. Når jeg har
sett på dette så tror jeg av og
til at stavene skulle knekke.
Mathias går i 2. klasse på
Kirkeparken videregående
skole – på Idrettslinjen. Her
kombineres skole og trening på
en fortreffelig måte, og hjelper
Mathias til å være veldig allsidig i sin trening. Med så mye
trening utenlands som han legger opp til, er det viktig å ha
klare avtaler med skolen om
arbeid som skal gjøres, også
når han er ute å trener. Mye av
satsingen til Mathias kunne
ikke la seg gjøre uten at skolen
og lærerne på Idrettslinjen
viser evne og vilje til å bidra.
De viser vilje til å ha toppidrettsutøvere ved skolen.

☛

Fremdriftsplanen er lagt,
ukentlig planer fra nå frem til
et evt. OL i august ligger klare
i hans treningsskjema og han
skriver fortløpende dagbok.
Det er klare fokusområder for
hver uke og hver trening.
Nærmest kommer to fine 10
dagers perioder på Mallorca.
Sammen med andre på NSF’s
Toppseil skal han nedover i
januar og så en ny tur i
februar. Her er manøvrering,
fart, bevegelsesrytme, tekniske
grunnelementer og nøkkelelementer i fokus under den
første samlingen. Det er satt av
en hel dag til skolearbeid, samt
flere timer på kveldene. Båten
skal være der til over påske, så
for å kunne seile i Moss når
han er hjemme, var det nødvendig å skaffe seg en båt til.
Slikt sett så har han også skaffet seg reserveutstyr. Det skjer
alltid noe med joller, og intet er
verre en å ha mistet en regatta
pga. utstyr som gikk i stykker.

Regattasesongen starter i
mars, når han etter en ukes
trening på Mallorca rett før
påsken, skal seile sin første
store internasjonale regatta i
Laser klassen, nettopp på
Mallorca i påsken. Siden det er
OL-sesong forventes deltagelse
fra alle de beste i verden på
denne regattaen. At han her er
læregutt å regne er vel en
”understatement”. Men etter
dette akter han ikke å være
læregutt lengre. Han tar med
seg all erfaring herfra og målet
er en lynkjapp forbedring til
neste store regatta som går i
Hyeres i Frankrike i midten av
april. Etter dette rekker han en
Norges Cup i Arendal før siste
OL-kvalifiseringsregatta går i
Medemblik i Holland i slutten
av mai. Det var i disse forholdene Mathias vant sitt VM-gull
i fjor sommer, så han gleder
seg enormt til dette. Hva
Norges Seilforbund gjør etter
dette, avgjør litt hva som skjer

videre til sommeren. Nesten
like stort som OL, er jo ISAF’s
Jr. VM som nesten er som et
Junior OL i seiling å regne. I
tillegg er det jo både Laser EM
i både senior og junior klassen
i sommer. Mathias er junior i
år og neste år.
All denne satsingen krever
innsats fra utøveren og økonomi til all reising, utstyr og
utstyrstransport. Egenandel til
trenere er det også. Mathias
har lært en del etter noen
salgsmøter ovenfor mulige
sponsorer, produksjon av presentasjonsmatriell, powerpoint,
film og egen hjemmeside.
Målet er jo å prestere gode
resultater, så han håper det finnes noen der ute som vil være
med på det samme. ”Jeg treffes
enkelt på
mathias@mollatt.no,
” sier han selv.
Peter Mollatt, etter informasjon fra Mathias, januar 2008.

Signal
11

Etter ønske fra vår havnesjef, Aksel og tillatelse fra bladet
NSSR «Redningsskøyta», gjengir vi en artikkel om:
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Båter
velter på
opplagsplassene
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Tørmoen har sett og taksert
skader på mange veltete båter,
og han har opplevd situasjoner
hvor bare ren og skjær flaks
har reddet menneskeliv. I følge
Tørmoen er det to årsaker til
at båter velter når de står i
opplag. Utstyret er i mange tilfeller ikke bra nok. Ofte er det
også dårlig montert.
-Skal du kjøpe den minste dubbeditt må den være CE-merket.
Produsenten må kunne dokumentere at produktet oppfyller
visse minimumskrav til konstruksjon, produksjon, funksjon og bruksegenskaper. Når
det gjelder båtkrybber, avspeiler mange konstruksjoner at
det er så som så med kunnskapen på produsenthold. Hvem
som helst kan utvikle og lage
mer eller mindre smarte og
gode opplagsløsninger. Ofte
selges utstyret uten at det
engang eksisterer en manual
som forteller hvordan støttene
eller kryb-ba skal anvendes.
Det burde ha vært stilt større

Arbeidstilsynet hadde antakelig
stengt hver eneste opplagsplass i
Norge hvis arbeidstakere skulle ha
hatt sitt virke der. - Må det skje
alvorlige ulykker før noen retter
fokus mot problemet, undrer en av
landets mest kyndige takstmenn på
båtskader, Geir Tørmoen.
Av Pål Silberg og Ingvar Johnsen

krav til sikkerheten, sier
Tørmoen.
MANGE VELTEPETTERE
- Det er frustrerende å se at
enkelte detaljer ikke holder
mål. Det hjelper ikke å levere
en solid bukk hvis det spennbåndet som følger med er altfor spinkelt og ikke kan festes
tilbukken på en fornuftig måte,
sier han.
For å illustrere hva han mener
tok Tørmoen oss med på en
befaring på en av de store opplagsplassene ved Oslofjorden,
der båteierne gjorde den siste
finishen før båtene skulle i vinterdvale. Dessverre betyr dette
også at båten får sikker plass i
vinterens glemmebok.
Statistikken viser at det i løpet
av en norsk vinter kommer
«uventet» sterk vind. Selv
omvinden stort sett får skylden
for båtvelt på land, spesielt fra
krybbeprodusentenes side, er
høst og vinterstormer like lite
overraskende som at det snør i

Norge om vinteren. Vårt inntrykk etter gjennomgangen
med Tørmoen er at for mange
av de båtene som stod på opplagsplassen var potensielle
«veltepettere». Ofte skades
bare én båt, men når båtene
står tett som dominobrikker, er
det nok at én velter. Vi har sett
«synkronvelter» med opptil
fire båter.
- Bare tanken på en velt en
travel båtpussdag er skremmende. Da jobber folk tett i
tett under og oppi båtene sine,
noen koser seg med kaffekoppen i vårsolen mens barna
svinser rundt overalt og leker
mellom båtene. Dette er et scenario som skremmer mange av
oss som har fulgt utviklingen
på nært hold i mange år, sier
Tørmoen.
For egen regning tillegger vi
at den økende størrelsen på
lystbåtflåten gjør det enda mer
nødvendig med en aktsomhet
fra både produsenter og brukere.

☛

Du lytter når Geir Tørmoen snakker
fag. En kunnskapsrik og sindig
ekspert på båtskader med høy faglig
integritet. (Foto: Pål Silberg)

tene som holder båten på plass
sideveis.Setter du støttene
under vannlinjen, vil en del av
«veltevekten» overføres til
bakken. Det er ikke vanskelig
å gjøre dette riktig, og det er
både billig og enkelt å oppgradere dårlig utstyr. Ansvarsfulle
produsenter bør ha oppgraderingsutstyr til gamle modeller
med svakheter. Noen har det,
men folk bryr seg ikke om det,
sier Tørmoen.

for seilbåter er
det byggesettkrybber i aluminium som
dominerer –
både på opplagsplassene og
når det gjelder
salg. Disse
krybbene har
flere fordeler. De er fleksible,
lette og kan slås sammen slik
at de ikke tar så stor plass
under lagring. ILAS opplyser at
en aluminiumskrybbe som passer til en båt på ca 30 fot veier
80 kilo. En krybbe i tilsvarende størrelse fra OPI, som
bruker varmgalvanisert stål,
veier 170 kilo. OPI-krybben er
også et byggesett, men ikke
like enkel å «pakke sammen»
som krybben til ILAS.

BYGGESETTKRYBBER
DOMINERER
I Norge er ILAS og OPI de to
store aktørene på opplagsutstyrsmarkedet. Opplagsutstyr
fra Anders Torp Mek
Industrier, LP Yachts og Tyresø
selges også i Norge. Som støtte

INNEBYGD DUMPHUSKEEFFEKT
De aller fleste motorbåtene står
på sammenleggbare krybber. I
mange tilfeller er de rene dumphusker, der en fleksibel kontruksjon ikke gir stabil nok
støtte.

☛
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STÅR IKKE LIKE STØTT
Om båten tilsynelatende stod
trygt og godt om høsten, er det
ikke sikkert den står like støtt
etter snøfall, høst- og vinterstormer.
- Grunnen kan for eksempel
gi litt etter. Det kan oppstå
tretthetsbrudd i materialet, og
sidestøttene kan forskyve seg
litt. Som du ser, så er det veldig
mange krybber som har strammeutstyr vi vet er for dårlig.
Dette har både fagkyndige og
media påpekt mange ganger,
men det virker fortsatt ikke
som båteierne bryr seg nevneverdig om det. «Virket utstyret
i fjor, så virker det vel i år
også», er melodien.
- Kanskje ble båten kjøpt
brukt og kjøperen fikk opplagsutstyret på kjøpet. Da er
det lite sannsynlig at det følger
med en bruksanvisning. Det er
svært vanlig å se at mange setter sidestøttene for høyt opp.
Det er praktisk, for da kan
hele bunnen stoffes uten problemer når våren kommer.
- Problemet er at det da kun
er strammingen mellom støt-

SEILBÅTKRYBBEN BØR HA:
• En stiv og solid bunnramme.
• Støtter som kan reguleres slik at de blir
stående i vinkel mot skroget under vannlinjen.
• Kjølrenne eller beslag som sikrer kjølen
mot å skli sideveis.
• Støtteben som er trinnløst regulerbare.
• Fester for kjetting / spennbånd som kan
justeres opp og ned.
• Solid kjetting / spennbånd.
• Kraftige strekkfisker med bolter eller
sjakler i endene.
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DET SETTES KRAV TIL BÅTKRYBBENE
De fleste båtforeninger med opplag, stiller fornuftige krav og har greie regler, men det hjelper
lite når de ikke etterleves.
Utdrag av vanlige regler:
Viktigst for sikker oppstilling er de 4 eller 6
hovedstøttepunktene under skrogets brede del.
Man bør ikke støtte kraftig opp nær baug og
hekk, med mindre sidestabile skrev brukes.
• Kjettingoppspendte stativer i aluminiumsrør
(Ilas), skal monteres nøyaktig etter firmaets
trykte anvisning. Langsgående spennbånd er
påkrevd. Ved oppsetting av større båt kan fore-

ningen kreve 6-bens utførelse, eller at tilleggsstøtter anvendes.
• Bukkene til Anders Torp skal stilles opp etter
firmaets anvisning, med tilstrekkelig vekt ned
mot bukkene. Høyden skal være slik at kjølen
kan stå på to tverrliggende bjelker.
• Parvis koblede støtter i stål eller aluminium gir
bra resultat når grunnen er god. Ved større
båter (> 34 fot) kan foreningen kreve at tre par
støtter brukes. Støttene forbindes parvis med
stram kjetting eller spennbånd. Langsgående
bånd kan være påkrevd. Støttene skal ha passende høyde, slik at en kombinasjon av sidestøtte og løft oppstår.
• Lite solide trestativer kan bli avvist

Signal

Her kan man se at hele bunnrammen har flyttet seg sideveis. Tenker man
på hvor liten friksjon det er mellom alurør og asfalt, er det kanskje ikke så
rart at dette skjer. En enkel «låsing» mellom nedkant kjøl og langskips
bunnrør ville ha forhindret dette. I dette tilfelle var det så heldig at båten
utenfor var så godt støttet at den holdt i mot. Hadde den vært en tilsvarende båt i tilsvarende krybbe, er det ingen tvil om at også denne
hendelsen ville ha kostet flere hundre tusen av premiepengene båteierne
betaler. Denne gangen ble det minimal skade. (Foto: Geir Tørmoen)
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I dette tilfellet var det bare flaks at det ikke ble personskade. Med en person på dekk og en på badeplattformen da den veltet, kunne dette ha gått
riktig galt. (Foto: Geir Tørmoen)

- Det virker som om det er tatt mer
hensyn til at krybbene skal være lette
å transportere og stuves bort enn at
de skal gi god støtte når båtene står
på land. Hengslingen og vinklingen av
støttebena gjør at båten kan velte.
Bruker du en slik krybbe, er det viktig
å sette opp ekstra sideveis støtter, sier
Tørmoen. Han viser oss et enkelt
eksempel hvor sidestøtten består av
en kraftig bordbit under hvert av
krybbensstøtteben. Dermed er de
stabilisert. Hvis de også er sikret
med for eksempel en line, er du helt
sikker.
- Så enkelt kan det gjøres. Denne
båten står støtt, sier han. Nå velter
heldigvis ikke motorbåter så ofte.
Tyngdepunktet er lavere og vindfanget
i en tildekket motorbåt er ikke det
samme som i en seilbåt med høyt
tyngdepunkt. Med høy presenning, og
masten stående under vinteropplag,
skal man være hundre prosent sikker
på at støttene eller krybben er riktig i
forhold til båt og vekt, at grunnen er
stabil og at monteringen er i henhold
til manualen.

GAMMELT OG IKKE
OPPGRADERT
Tørmoen understreker at han ikke er
ute etter «å ta» produsentene
av opplagsutstyr. De fleste gjør

☛

så godt de kan. Noen ganger er
ikke det godt nok.
- Som du ser er det flere
som fortsatt bruker utstyr som
ble underkjent allerede på
begynnelsen av1990-tallet.
Etter flere uforklarlige båtvelt
hvor krybbene til Ilas var
involvert, begynte vi å studere
konstruksjonen av disse krybbene. Det viste seg at den åpne
kroken i strekkfisken var for
svak og at L-profilen i bunnen
av krybben ga etter. ILAS har
sakte men sikkert forbedret
krybbene. Kjøper du en ny
krybbe i dag og følger brukerveiledningen, og i tillegg
demonterer masten, burde
båten stå trygt. Jeg sier burde,
for hvor støtt båten står,
avhenger av grunnen den står
på, formen på skroget, plasseringen av tyngdepunktet til
båten osv. Moderne båter har
kjølen langt frem. Derfor bør
de støttes opp med en midtstøtte akter, for at tyngden
akterut ikke skal gjøre opplaget ustabilt.
- Når du ser hvor mye
gammelt utstyr som fortsatt er
i bruk, burde produsentene
etter min mening i sterkere
grad pumpe ut informasjon
om hvordan utstyret kan oppgraderes. Det dreier seg tross
alt om relativt enkle ting som
de fleste kan fikse selv. Å bytte
strekkfisker, kjøpe grovere
kjetting og forsterke bunnrammen med bjelker er verken
dyrt eller vanskelig, sier

Spennbåndet er her festet for langt nede på stativet, og det «rir» på en skarp kant.
(Foto: Pål Silberg)

Bukker må holdes sammen for at båten skal stå støtt, men et slakt tau som dette er
en dårlig og farlig vits, sier Geir Tørmoen. (Foto: Pål Silberg)

tre eller jern som redning båten er satt i. De er
tilpasset båtens spanteform og er ofte polstret.
Ordet brukes også om andre støtteklosser av
liknende art.»
Krybbe er ikke omtalt i leksikonet.

☛
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«KRYBBE» ELLER «KRABBE»
Folk flest og alle leverandørene kaller et opplagsstativ for krybbe. Noen mener at stativet bør
omtales som krabbe. I følge vårt Sjøfartsleksikon
utgitt av Teknologisk forlag er krabbe: «Klosser av
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Denne kroken burde vært byttet ut for
lengst. Flere båter har veltet fordi kroken
er for spinkel og har rettet seg ut slik at
spennet mellom krybbebena har blitt
borte. Mutter på strekkfisken mangler
også. (Foto: Pål Silberg)

- Dette ser bra ut. Krybben er solid nok, og strammet opp alle veier. Støttene kunne
kanskje stått under vannlinjen, men jeg tror ikke denne båten vil velte, sier Tørmoen.
(Foto: Pål Silberg)

Skjenk en tanke til stativet over båten
også. Denne Marex-Ducklingen hadde en
tøff overvintring uten at det skapte
grann ble gjort for å gjøre noe.
(Foto: IngvarJohnsen)
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Låsemutteren på strekkfisken er der for
å brukes. (Foto: Pål Silberg)
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SLURVETE MONTERING
Det hjelper ikke med verdens
beste krybbe hvis den ikke er
forskriftsmessig montert.
- Det jeg viser deg på denne
opplagsplassen er jevnt over
det som møter oss på de fleste
båtopplagsplasser. Det er slik
at det er den enkelte båteier
som er ansvarlig for at båten
står støtt. Det ideelle ville ha
vært om en ansvarlig person
eller instans med nødvendig
kunnskap sjekket at «boka er
fulgt» når alle båtene er på

Hvis krybben din har en slik vinkelprofil
som avstiver i bunnen bør du bytte den
med en firkantprofil (oppgraderingssett)
så fort som mulig. (Foto: Pål Silberg)

land, sier Tørmoen. Ved selvsyn skjønner vi fagfolkenes
frustrasjoner. Alt for mange
båter står i krybber som ikke
er tilpasset båten, ikke er riktig
justert og heller ikke er skikkelig strammet opp.
- Se her. Dette vitner om at
noen tross alt har tenkt, men
etter min oppfatning forgjeves.
Det er fint med to ekstra bukker for å støtte båten opp, men
når de står og«slenger» under

båten er hele poenget borte.
Kjetting eller spennbåndsom
spenner løse støtter eller krybbebena sammen i lengderetningen er også bra, men da må
de være strammet ordentlig,
demonstrerer Tørmoen.
- Nå har det sikkert allerede
vært en stormkule både her og
der, så mitt råd til folk med
båter på land er å ta en tur i
havna å se om alt er såre vel.
Det er fortsatt tid til å forhindre skader, sier Geir Tørmoen.

«Vinterens vakreste eventyr - Den Lille Seilas»

I år deltok også vakre seilbåter i tre
For 7. år på rad ble «Den Lille
seilas» arrangert 30. desember
2007. Været var aldeles strålende, men vinden uteble.
Rekordmange båter stilte til

start, hele 9 stykker og 35 personer var klar for kappseiling.
Selv om seilasen ble avlyst, ble
det en fin tur på fjorden, og
det kom en liten bris som fylte

seglene rundt Revlingen. Etter
seilasen ble det hyggelig bespisning i klubbhuset, med lapskaus, øl og fyr på peisen. En
flott avslutning på seilsesongen
2007.
Terje
Men modellbåtseilerne inne ved
moloen, med regattasjef Sjur, hadde
tilstrekkelig vind.
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Trimløype á la
Stillehavet.
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Tonga
I det siste reisebrevet fra
Villvind hadde vi kommet til
Tonga. Vi ble her i tre uker og
koste oss stort. Christian,
Chris og Hermann tok dykkersertifikat og hadde noen fantastiske undervannsopplevelser
blant øyene. Tonga er et eldorado med mange små øyer,
flotte strender, gode ankringsplasser og et utrolig klart vann.
Et sted lå jeg å ventet på at
gutta skulle finne en inngang
til en undersjøisk grotte, ekkoloddet viste 56 meter, og jeg
kunne tydelig se den turkise
bunnen under meg!
Så sent som for 150 år siden
ble kannibalisme praktisert på
Tonga. Øygruppen er ca
160nm lang og består av 3
grupper, Vavau, Hapaii og
Tongatapu. I gamle dager lå
disse i stadig krig med hverandre. En bok som er verdt å
lese er boken om John Mariner
som strandet her midt på 1800

Terje har tatt en
liten ”time out”
i sin jorden
rundt seilas

Villvind
ligger nå i
dvale på
New
Zealand
Fra Tonga til
New Zealand

tallet og levde blant de innfødte (uten å bli spist) i 5 år.
I noen dager var vi 6 norske
båter samlet i havna. Og det
ble stelt i stand 50-års fest for
Erik Sverre i «Vagabond
Virgin».
Kartet, både det elektroniske og det papirbaserte, stemte
dårlig på Tonga og en rekke
grunner og rev var ikke avmerket, eller var feil avmerket. Så
stor varsomhet måtte utvises.
Charterselskapet Moorings har
en utleiebase på noen få båter i
Neiafu, tettstedet på den nordlige delen av Tonga, -Vavau.
De har utarbeidet et kart, hvor
hver ankringsplass har fått et
nummer. Selv ankret vi på nr
5, 7, 11 og 16.
Mens vi var her fikk Neiafu
besøk av kongen på Tonga
med en staselig uniformert
eskorte, bevæpnet med; ikke
våpen men med paraplyer for
beskyttelse mot solen. Tonga er
et fattig land målt med våre

☛

verdier. Men her sulter ingen,
det er rikelig med fisk, frukt
og rotfrukter og alle har tak
over hodet. Vi deltok på en
lokal matfestival hvor ulike
kjøtt og fiskeretter ble pakket
inn i grønne blader og kokt i
en stor jordovn. En gruppe
ungdommer danset tradisjonell
polynesisk dans og skaffet
penger til basis skolemateriell
som det var stor mangel på.
Lærermangelen er stor og ville
man stoppe opp å virke som
lærer i en periode ville dette
være en god anledning.
Ankring
Ankring i Stillehavet setter
utstyret på en hard prøve. Med
et tungt anker og lange kjettinger som ofte vikler seg inn i
korallhoder på 20 meters
dybde utsettes winchene for
harde påkjenninger. Nye wincher står svært ofte på vedlikeholdslista når båtene senere
når New Zealand eller
Australia. Ombord i Villvind
var motoren på ankerwinchen
brent opp så det var et poeng å
minimalisere ankringsaktivitetene selv om ankringen midlertidig ble løst av tre spreke ungdommer på fordekket. Jeg
kontaktet en forhandler i
Auckland og fikk en ny motor
sendt til Suva på Fiji slik at jeg
kunne reparere den når vi kom
dit.
Tonga er en plass hvor seilerne begynner å tenke på hvor
de vil være i syklonsesongen.
Noen blir her lenge og seiler
direkte til New Zealand.
Andre, som vi, ville fortsette til
Fiji før vi gikk sydover til New
Zealand.

Markedet i Suva.

en øygruppe som heter Lauøyene gjennom Lakeba-passasjen før vi kommer ut i Korosjøen og når Suva. Før GPS-en
var vanlig, var dette et fryktet
område for seilere og sjøfolk.
Her setter sterke strømmer, det
er ofte dårlig sikt på grunn av
mye regn og dis og så sent som
i fjor havnet en dansk seiler på
revet i en av passasjene mellom
Lau-øyene. Heldigvis er kart-

Fiji
Så var det igjen tid for oppbrudd. Det er 450 nm til Suva
som ligger på den største øya
Viti Levu. På vei dit passerer vi

Finske «Marita» etter havariet.

grunnlaget her presis og så
lenge elekronikken virker går
alt uten problemer. En blackout på navigasjonssystemet
ombord i en 40-fots finsk seilbåt resulterte i grunnstøting på
revet i passet inn til Suva havn
et døgn etter at vi hadde
ankommet. Det er små marginer og man skal være konsentrert selv om vi har all verdens
hjelpemidler.

☛
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Under tuntreet.
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Soggy Suva
Suva er en fuktig plass. Det
regner praktisk talt hver dag
selv om sola skinner hver dag
også. Ankringsplassen lå rett
utenfor Royal Suva Yacht Club
som hadde en atmosfære fra
kolonitiden hvor britene satte
sitt preg på Fiji. Fiji er medlem
av Commonwealth. Vi var
advart mot å dra dit fordi
spenningene i samfunnet skapte uro, opptøyer og stadige
kupp. Fiji befolkes av melanesere og indere som er etterkommere etter importert indisk
arbeidskraft til sukkerindustrien etter at slaveriet var avskaffet. Melaneserne var det umulig å få til å arbeide på plantasjene. I dag er disse to befolkningsgruppene omtrent like
store. Handel og annen virksomhet domineres i det vesentlige av indere, som imidlertid
ikke får lov til å eie land. Det
gjør bare melaneserne. Og
dette er noe av kjernen i konflikten mellom de to befolk-

ningsgruppene som kommer til
uttrykk i hyppige statskupp.
Det var påfallende å se på en
militærparade hvor det ikke
var en eneste inder i rekkene.
Vi følte oss imidlertid svært
trygge på Fiji og hadde ingen
opplevelser som tilsa at vi
måtte være spesielt varsomme.
Fiji’s rykte som et utrygt land
henger imidlertid igjen med
alvorlige konsekvenser for
turistindustrien. Det er få cruiseskips-anløp og dårlig belegg
på hotellene. I Suva finner vi
Stillehavets største frukt- og
grønnsaksmarked. Det å gå her
en lørdag formiddag er en opplevelse man aldri glemmer.
Det er billig på Fiji. En hårklipp kostet kr 13,50, en taxitur på 10 min kr 5,50 og et
par fine adidassko kr 240,-. Så
våre norske kroner rakk langt.
Vi leide bil en dag å kjørte
over til vestsiden av øya. Her
er klimaet mye tørrere og fasilitetene tilrettelagt for turisme.
Veiene er et kapittel for seg,

med masse dype hull og foræderiske fartsdumper på de mest
uventede steder. Og det var
ikke uten grunn at alle utleiefirmaene reserverte seg mot
understellsskader på leiebilene.
Mao måtte vi selv betale
skaden dersom vi i et uoppmerksom øyeblikk plasserte et
hjulpar nede i et dypt hull eller
forsøkte å forsere en fartsdump
i for stor hastighet. Finn fra
Bodø, ingeniør i vegvesenet og
innehaver av alle typer førerkort, fikk oppgaven som sjåfør
og løste kjøreoppdraget til
alles tilfredshet og uten
økonomiske konsekvenser for
deltakerne.
Mannskapet på Villvind
mønstret av midlertidig for en
drøy uke og dro på dykkerekskursjon nord på øya og
hadde en flott uke med bl.a
dykking blant haier. Motoren
til winchen var kommet. Den
passet og ble reparert.

☛

Tradisjonell dans på Tonga.
Fuktig og varmt
På Fiji var det varmt og fuktig.
I motsetning til de mindre
øyene ute i Stillehavet er Viti
Levu så stor og høy at den
bryter den jevne sødøstpassaten og det skapes et fuktig og
nedbørsrikt område på lo-siden
av øya. Svetten haglet bare
man pusset tennene. Vi måtte
videre.

Meksikanske regattaseilere.
Vi har hatt gleden av å seile
sammen med folk fra mange
nasjoner. Og med lange opphold på ankringsplassene ligger
forholdene til rette for mye
sosial aktivitet og nye vennskap. Ombord i en meksikansk
regatta-rigget First 40-7,
befinner det seg 3 unge meksikanere fra Acapulco som seiler

til Sidney for å delta i SidneyHobart regattaen for deretter å
returnere til Mexico etter endt
regatta. Det er noe sånn som
6-7000 nm hver vei. Hva sier
dere, Trond og Jan-Erik?
Når man ser hva slags båter
som er ute å seiler blir man litt
mindre «”religiøs» i forhold til
hvilke type båter det går an å
dra på langtur med. Øystein
fra Haugesund har nå nådd
New Zealand i en Leisure 22,
en Bavaria 35 Match fra
Østerrike går det bra med og
en fullastet norsk Jeannau 35
greier seg utmerket. Det store
flertall av langturbåter er imidlertid tradisjonelle, litt gamle
og velprøvde plastkonstruksjoner samt aluminium- og
stålbåter.
Gjennomsnittsstørrelsen ser
ut til å være omkring 43-45
fot. Så den beste båten å dra
på langtur med,- er nok den du
allerede har!

☛
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Krysslegg
En søndag formiddag i slutten
av oktober satte vi seil for
Opua på New Zealand. Vi
hadde ventet i 5 dager slik at
en sydlig kuling skulle gi plass
for østlig vind lenger syd. Etter
et par timers seiling forsvant
Fiji i regn og dis og kursen mot
New Zealand satt. De første 2
døgnene hadde vi ca 30 knops
vind fra SØ. Vi kunne slippe
oss litt vestover så seilasen ble
rimelig komfortabel. Etterhvert
roet vinden seg noe og seilet
noen dager i moderate vinder
så høyt vi kunne i en vind som

hadde en tendens til å bli litt
mer østlig. Bortsett fra en frisk
natt på slutten av overseilingen
kunne vi anløpe Bay of Island
og Opua, uthvilte og i god
form etter nøyaktig 9 døgn og
1200 nm på kryss for babord
halser. Det var deilig å komme
fram.
Igjen var vi i tempererte
himmelstrøk. Dagtemperaturer
på mellom 15 og 20 grader
mens nattetemperaturene lå på
mellom 5 og 10 grader. Den
store, tykke, norske dyna var
funnet fram igjen og vi sov
godt i den friske lufta.
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Militærparade på Fiji.
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New Zealand
Jeg har problemer med rekkevidden på VHF-en, så antenna
i mastetoppen skal jeg bytte,
motoren må få sin etterlengtede service, seilene skal leveres
til ettersyn hos seilmaker, jeg
skal få sydd en ny sprayhood,
kanskje skal jeg koste på meg
en ny ovn i pentryet, jeg må
finne en liten lekkasje rundt
nedgangsluka, genoaskjøtene
må byttes ut, ........ Jeg hadde
laget en liste med over 30 vedlikeholdspunkter som skulle
gjøres mens båten ligger i
”sommeropplag” i Whangarei. (uttales: fångerei). Det
skulle bli 3 travle uker.
Etter innsjekking i Opua,

som gikk effektivt og uten problemer, seilet vi de 60 milene
sydover til Whangarei som ligger 15 nm opp en elv. Her er
det et havnebasseng midt i
byen og omkring 100 besøkende båter fra hele verden tilbringer syklon sesongen her.
Villvind henger trygt i 4 stolper
med fortøyninger som sklir
opp og ned med tidevannet,som er ca 2,5 meter.
Havna er kommunalt drevet
med en kvinnelig havnekaptein
som snakker flytende svensk
fordi hun er gift med seilmaker
Pelle Petterson. (nei, ikke han
Pelle). Her koster det ca kr
6000,- å ha båten liggende et
halvt år.

Mannskapet mønstret av og
Villvind ble omgjort til en
arbeidsplass. Whangerei er
utrolig godt organisert ift å
betjene besøkende båter. Her er
4-5 forskjellige boatyards, 3-4
seilmakere, mange mekaniske
verksteder, syrefast-spesialister,
kalesjemakere, elektronikkfirmaer, snekkerbedrifter, osv.
Her kunne man få hjelp til alt
innen gangavstand fra havna
og ikke minst til svært rimelige
priser.
Før jeg dro hjem fikk jeg tid
til en tur til Auckland samt en
4 dagers tur rundt på nordøya
med et besøk i hovedstaden
Wellington nede i sør. Her
liker jeg meg. Mer senere.

Til vanns og til fjells/
høydetrening for seilere

Mens vi venter på vinden.
baste vi i snøen og fikk hoppe i
snøen fra taket. På kvelden
spiste vi taco og spilte spill.
På søndag så det ut til å
være fin vind og vi hadde fin
motvind når vi gikk opp på
vidda fra bilen, men når vi
kom opp og fikk opp skiseilene
døde vinden helt ut og det ble
skihopping igjen. Heller ikke
etter lunsjen kom det noe mer
vind. Det er ikke ofte det er
helt vindstille på vida to dager

etter hverandre, men seilere er
vant til å vente på vinden.
Vi dro ned til hytta og gjorde den klar og reiste hjem etter
et flott opphold på fjellet.
Seiltrening på 1.200 meter må
vel kunne kalles høydetrening
for seilere.
For mer info om SkiSeil se:
www.skiseil.no

Marius, Celine og Andreas
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Norges Cup seilerne i optimist
i Moss Seilforening har som
målsetting å seile hver helg i
hele vinteren. På treningen på
Søly den 5. januar lå det snø
på rampene og vi hadde snøballkrig ute på vannet. Men
når treneren Hans Bendik skulle bort og ikke kunne ha trening på vannet, dro noen av
NC seilerne opp på fjellet i
Tessungdalen ca 1.200 meter
over havet, for å stå SkiSeil.
SkiSeil er en slags kite med
korte liner, som er enklere å
lære å mestre og raskere å
komme i gang med. noe som er
absolutt er vært å prøve. Men
vi hadde samme problem som
med seiling på vannet, nemlig
lite vind. Heldigvis er det litt
enklere og finne på ting å gjøre
i snøen med lite vind, så vi
lagde et hopp og hoppet til
vinden kom.
Etter lunsj fikk vi fin vind
og det tok ikke lang tid for
erfarende optimist seilere å
mestre seil med ski på beina.
Vi seilte i nesten 4 timer før vi
dro ned til hytta igjen. Her

23

«Ekstremvær» planen i båthavna klar til minste detalj

Signal

Vinteropplag
I vinter står det 108
båter på land. Av dem
er 15 fra andre havner i fjorden, herav 5
fra Fiske båthavn. Vi
hadde ventet flere
forespørsler derfra.
Med bare noen ganske få unntak har det
vært Arvid som har
sørget for god stabling av båtene denne
høsten, og han er den
første i historien som også har
sørget for å gi hver enkelt en
utsettingsdato. Poenget med
denne datoen er selvfølgelig å
få båtene ut igjen i en fornuftig
takt før fristen 15. mai, og
slippe stresset den aller siste
uken. Vi håper alle vil legge
seg i selen for at vi skal få det
til.
Vi har 110 båter liggende i
sjøen, hvorav 22 er gjester fra
ymse steder. Stort sett handler
det her om gjester som ønsker
seg en mer isfri havn.
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Ekstremvær
I høst har den såkalte
”Ekstremvær gruppa” kommet
i mål med sitt arbeid. Det vil si
at materiell er på plass og en
aksjonsplan er klar for det tilfellet at et uvær skulle sette
brygger og dermed også våre
båter i fare. Systemet går i
korthet ut på at det strekkes

trosser fra molo til molo, over
alle bryggene. Gjennom de to
kulvertene i søndre molo er det
lagt grove kjettinger over til Bbrygga. En til enden og en til
ca midt på. Herfra legges det
videre trosser til C-brygga, og
videre til D-brygga o.s.v., helt
opp til nordre molo. Mellom
bryggene er det lagt ut trekkliner som ligger der permanent
(på bunnen), for å lette arbeidet med å trekke ut trossene.
Alle trosser er kappet i riktig
lengde, spleiset og merket hvor
de hører hjemme. Trossene gjøres fast i bryggene ved hjelp av
spesielt anskaffede sydde stropper og delvis sjakkler/flaggstikk Alt nødvendig utstyr er
til enhver tid lagret i verkstedet, og nødvendige mannskaper kalles ut etter en oppsatt
liste. Havnesjef eller leder i
havnestyret vurderer været/
værmeldingen, og kaller ut.

Moloen
Søndre molo har de
senere årene fått kraftig medfart nettopp
av ekstremvær. På
vårt siste årsmøte ble
det derfor besluttet å
utbedre moloen. Den
skal høynes ca. én
meter og gjøres tre
meter bredere oppå,
dessuten skal det fylles med stor stein på
utsiden og legges opp
en brystning ytterst mot sjøen,
ca.1 meter høy. Råde
Graveservice er satt på jobben,
og kontrakt for utførelse i vinter finskrives i disse dager.
Moss Havnevesen har allerede
godkjent vår løsning (medio
desember).
Registrering av båter
Det nitidige og arbeidskrevende arbeidet med å få alle
båtene i havna registrert og
merket med vårt blå emblem
på styrbord baug er nå så godt
som fullført. Noen få etternølere finnes. Så sant det er
opp til meg, kommer ikke en
eneste båt til å bli løftet av
trucken i fremtiden uten at den
er registrert og ordentlig merket. Skal jeg kunne arbeide
effektivt med fremleie og organisering i havna, både ved
bryggene og på land, er det en
forutsetning at jeg slipper å

☛

bruke timer på jakt etter hvilke
personer som eier eller leier
hvilke båter. Merking og registrering er i alles interesse.
Vårt spørreskjema for
båtregisteret (MS’s) er nå lagt
ut på hjemmesiden. Jeg henstiller til alle om å gå inn og
bruke det til å legge inn de
endringer som måtte skje med
båt, med adresse eller telefon.
Dermed kan mitt arbeid gå lettere, og jeg kan bruke tiden til
noe bedre enn å lete etter enkle
opplysninger.
Strømforbruk
Så til et stadig tilbakevendende
problem: Strømforbruk på
bryggene vinterstid. Jeg får
relativt ofte melding om sikringer som går og jordfeilbrytere som slår ut. Noe ganger skyldes problemet vårt eget
noe tilårskomne anlegg. Men
vel så ofte ligger det på et
samlet overforbruk (maks.
400W pr båt), eller at det
koples til dårlig utstyr som
ikke er laget for utendørs bruk.
På vår hjemmeside ligger en

Alle trosser ferdig kappet og merket.
instruks for bruk av strøm
vinterstid, både på land og til
vanns. Les den, og husk at
hver båt har maks 400 W til
rådighet!
Jeg arbeider for tiden med å
finne en egnet og prisgunstig
strømmåler som hver enkelt
som ligger i sjøen om vinteren
selv kan anskaffe og ha
ombord. Dette naturligvis for å
få en mer korrekt strømbelast-

ning på den enkelte. Mer om
det senere.
La meg så til slutt benytte
anledningen til å ønske dere
alle et riktig GODT NYTT
ÅR! Dessuten har jeg de beste
ønsker om en fortsatt god vinter, og med det mener jeg
masse snø og de gleder som
følger med den!
Aksel Ellefsen, havnesjef

Jeløy seilskole
Jeløy Seilskole er årets nyhet til båtfolket!
Moss Seilforenings erfaring gjennom snart 50
år er dermed tilgjengelig for alle gjennom teoretiske og praktiske kurs av høy faglig kvalitet. Kurstilbudet spenner fra nybegynnernivå, uten forkunnskap, til videregående kurs.
Båtførerprøven:
Kurs start onsdag 6. mars, totalt 6 kvelder
Påmelding sendes til:
morten.knudsen@cargonet.no

Båtførerkurset avsluttes med eksamen for
Båtførerbeviset som utstedes av Sjøfartsdirektoratet.
Fritidsbåtskipperkurs:
Kurs start primo februar, i samarbeid med
Norsk Seil og Navigasjonsskole.
Kurset arrangeres på Malakoff vgs.

Signal

I løpet av kort tid vil krav om båtførerbevis
bli obligatorisk i Norge. Båtførerprøven er en
teoretisk prøve og blir sett på som et godt
teoretisk grunnlag for å føre en båt opp til 15
meter.

Gjennom båtførerprøven lærer du grunnleggende båtvett og regler for sikkerhet på sjøen.
Du blir fortrolig med sjøkart, sette ut kurser i
kartet, foreta peilinger og forstå alle sjømerkene og andre symboler. Vi går nøye igjennom Sjøveisreglene, med vikeplikt, lanterner,
signaler og håndtering av nødsituasjoner.
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Marielle VII NOR 11590
Sesongen 2007 og planer for 2008

Signal

Marielle runder som første båt Hollenderboen under Hollenderseilasen.
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Sesongen 2007 har for vår del
vært den beste gjennom tidene,
med overallseier i Ray Marine
Race og Hollenderseilasen,
regionmestere i lys, bronse i
IMS NM, samt at vi vinner
Navigare Cup får 19 gang.
Mye av grunnen til våre gode
plasseringer ligger i et godt
mannskap!
Vi har gjennom mange år
hatt et stabilt mannskap –
enkelte om bord har seilt med
oss i over 20 år. Et fast mannskap har gitt oss store fordeler
sammenlignet med mange av
våre konkurrenter, som bytter
mannskap for hver regatta.
Deltakelse i onsdagsregattaene
i Moss Seilforening har også
bidratt til at vi kommer sammen, og får seilt ukentlige
regattaer gjennom sesongen.
Vi bruker onsdagsregattaene til

trimming av båt og mannskap,
og jeg mener vi har store fordeler av dette sett over tid.
Gjennom systematisk seiling
med fast mannskap har vi lært
båten utrolig godt og kjenne,
og vi seiler båten jevnt fort
stort sett hele tiden.
Med ny båt og nytt storseil
var vi litt usikre på om vi kom
til å finne trimmen vi hadde på
den gamle båten. Det viste seg
at fart og høyde (særlig høyde)
ble bedre en noe gang og det
nye storseilet fra Quantum innfridde til de grader våre forventninger. Får 2008 sesongen
får vi ombord en ny 0,75 spinnaker og ny genua 1 – vi er
ganske sikre på at farten på
lens vil bedre seg da spinnakerdesignet fra Quantum er overlegen vår gamle spinnaker med
UK design.

Mannskapet for sesongen 2007
var det samme som 2006
sesongen:
Jørn-Erik Ruud, taktikk
Erik Holme, storseil
Morten Knudsen, spinnaker
Jan Olav Eskedal, forseil
Bjørn Olaf Andresen,
navigatør
Stian Jensen, fordekk
Marius Andresen, mastemann
Cato Gleditsch, lukemann
Jan Erik Ruud, rormann
For neste sesong har vi en aldri
så liten utfordring på mannskapsfronten, vi har mistet
spinnakertrimmeren og mastemannen vår. Vi har pr. dags
dato rekruttert en erfaren seiler
fra Bundefjorden som blir med
fast, men vi mangler fortsatt en
person (er det noen som
ønsker å være med er

☛

er det bare å ta kontakt). Vi
merker at det er flere båter i
foreningen som satser, og dette
gjør at det er et større behov
for mannskap enn før. Dette er
en hyggelig utvikling som vi
håper fortsetter, og jeg håper
det blir mulig å rekruttere
mannskap fra jollemiljøet i
større grad enn det er blitt
gjort tidligere. Vi har mye å
lære av hverandre, og det
hadde vært gøy om vi kunne få
unge jolleseilere over i storbåt
før de slutter å seile. Historien
viser at mange jolleseilere forsvinner ut av seilmiljøet etter
endt jollekarriere.

Moss Seilforening satser
mer på storbåtseiling enn det
har blitt gjort før. Det virker
nå som foreningen ønsker å
hevde seg også på storbåtsiden,
og legger mer til rette for oss.
Raymarine Race var et eksempel til etterfølgelse og er et av
de beste arrangementene vi
har seilt i Norge. Vi gleder oss
til neste Raymarine, og håper
de fleste av de beste finner
veien til Moss for nok en
fantastisk regatta. Det er liten
tvil om at dagens styre i
foreningen er på rett vei, og vi
ser frem til å være med på fortsettelsen.

Vi kommer til å seile like
aktivt i 2008 sesongen som i
2007, og vi får håpe at resultatene også blir like gode. Om vi
skal seile under LYS R eller
ORC reglen i den nye serien
vet vi ikke ennå, men vi seiler
der det er best konkurranse, og
det er ikke sikkert det blir i
ORC! Uansett sees vi på fjorden til en ny sesong med artig
seiling på et godt Norsk amatørnivå.

Seilerhilsen
Jan & Jørn-Erik Ruud

Skipper Jan-Erik med mannskap hadde sin beste sesong hittil i 2007.
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Aktiviteter i Tur og Hav
Vinteren 2008
Tur og Hav kan også denne
vinteren presentere interessante temaer på sine månedlige temakvelder. Det er ingen
grunn til å legge seilingen på
hylla i vinterhalvåret, det er
full aktivitet i seilmiljøet i
Søly. Du er velkommen til
våre klubbkvelder.

Onsdag 12. mars kl 1900:
NORLYS og NORC, informasjon om samarbeidet rundt
respittseiling og paneldebatt
om det nye regelverket.
Deltakere: Thomas Nilsson,
leder i NORC, Thorstein
Tønnesson, styremedlem i
NORLYS og leder i Moss
Seilforening og Regattaseiler
Trond Kristensen.

Onsdag 13. februar kl 1900:
”Seiling i Antarktis”, v/ lege
Stig Aakre, som blant annet
har seilt som skipslege på en
ekspedisjon i Sørishavet.

Onsdag 2. april kl 1900
”Storbåtseiling, erfaringer fra
TP52”, v/Thomas Nilsson.
Han har lang erfaring fra seiling med bl.a. Fram og Farr 40.

Lørdag 5. apri, kl. 19.00
”Seilerfest” for alle medlemmer av Moss Seilforening. Les
mer på hjemmesiden,
www.moss-seilforening.org
Onsdag 16. april kl 1900:
Navigare - Cup, presentasjon
av årets lokale seil cup.
Til informasjon vil Klubbhuset
være åpent hver onsdag og vi
håper du stikker innom for en
prat. Kaffen er klar kl. 19.00.

Styret i Tur og Hav gruppen.

SEILERFEST 5. APRIL KL. 19.00
Aldersgrense 18 år

MENY:
Fingermat - noe for enhver gane
Pris kr. 200,- pr. pers.
Påmelding innen 14. mars til: cathrine_bremsrud@hotmail.com
Vi håper du ta turen innom klubbhuset denne kvelden
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Antrekk: Pent
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«God seiling i hyggelig miljø»
Vi har valgt å sakse dette mottoet fra «20-års jubileums risset» til Jan E. Jensen i 1980,
hvor Moss Seilforening med
det som motivasjon ønsket å
skape «allsidige aktiviteter og
store arrangementer på
Tronvik» – til glede for mossedistriktets seiler entusiaster.
Seilforeningens daværende formann Torbjørn Pollen kunne
den gangen, bare 20 år etter
starten, konstatere at de allerede da hadde blitt en stor forening innen norsk seilsport.
«Strandnellikene» som var foreningens damegruppe, og som
var stiftet allerede 6 år tidligere, blomstret i dobbelt forstand under entusiastisk ledelse
av Marit Pollen. De gjorde en

strålende innsats både på det
sosiale plan og ikke minst ved
å skaffe foreningen store inntekter til å drive ungdomsarbeide ute på Tronvik.
Som Torbjørn uttrykte det
«Foreningen skal ikke bare
utdanne seilere, men må også
gi dem mulighet til å reise ut å
delta i NoM, VM og andre
store begivenheter». Og til det
trengtes det som alle vet ikke
minst penger.
Tro om han og Marit allerede da hadde en visjon om at
sønnen Ole-Petter burde kunne
bli både Verdensmester og
Olympisk medalje vinner? En
visjon som skulle vise seg å bli
til en sann drøm.
At Ole-Petter allerede da

hadde vist at han var et stortalent, kan vi se av «Petter’n»
sin medalje- og premiehøst på
dette bilde i «jubileums risset»
fra 1980.
På Moss Seilforening sitt
siste årsmøte nå i oktober, ble
både far og sønn utnevnt til
foreningens Æresmedlemmer en utnevnelse mamma Marit
hadde mottatt flere år tidligere.
Dette er en seilerfamilie som i
aller høyeste grad har preget
seilsporten både administrativt
og sportslig på det lokale,
nasjonale og internasjonale
plan gjennom flere 10-talls år.

Runar
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Dommer 2- eller Arrangør 2 -kurs

Felles kurs
men med ulik
fordypning
Sted: Moss Seilforening,
klubbhuset i Søly
Tidsplan for kurset:
Onsdag 27. februar kl. 18 00-21.00
Onsdag 5. mars kl. 18.00-21.00
Onsdag 26. mars kl. 18.00-21.00
Onsdag 9. april kl. 18.00-21.00
Målgrupper: Dommer 2 kurset
For de om ønsker mer kompetanse og
forståelse for reglene i seiling. Mange
case og mer inngående om forståelsen og
praktiseringen av regler. Vi trenger flere
som kan stille som dommere ved en
kretsregatta. For dere som selv seiler
aktivt og deltar på regattaer, burde kurset være en god innfallsport til å bli mer
trygge på egen seiling.
Arrangør 2 kurset
For de som ønsker mer kompetanse - les
aktive seilere og for kommende regattaarrangører. Samkjøres med dommer 2
kurset.
Materiell: Kappseilingsreglene og evt.
NSF Årbok.
Et eget kompendium pr kurs
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Deltakerantall: Det vil normalt ikke
være noen begrensning oppad, men i så
fall vil «først til mølla» prinsippet gjelde.
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Påmelding: Til sportslig leder, E-post:
morten.knudsen@cargonet.no tlf
90963934. Kurset er gratis.
Påmeldingsfrist 20. februar 2008

Ny kjøkkeninnredning i
Klubbhuset!
I skrivende stund er det nå blitt januar,
og klubbhuset er ved det gamle. Men jeg
antar at når du leser dette, er det på
plass et flunkende nytt kjøkken! Vi har
brukt litt tid på planleggingen, og mange
av foreningens medlemmer har vært
involvert i tankeprosessen. Det har vært
viktig å få laget et noe mer hensiktsmessig kjøkken for de som bruker det mest.
Derfor blir det noen små justeringer…
Jeg benytter allerede nå anledningen til å
takke alle som kommer til å bidra med
dugnadstimer for å ferdigstille kjøkkenet. Foreningen får et flott kjøkken til en
flott pris, kan jeg informere om, godt
under budsjettert. Dette kan vi ene og
alene takke Leif Bjerke for. Han har
vært i kontakt med flere lokale leverandører, og gått mange runder før vi fikk
et meget hyggelig tilbud fra Byggmakker
Herføl i Varnaveien.
Det var et mål å få på plass et nytt
kjøkken før vårt 50-års jubileum, og det
er flott at vi allerede nå er i havn med
dette. Denne jobben har vært komiteens
hovedfokus de siste månedene, og det er
godt med alt som er gjort.
Driften av huset går ellers sin vante
gang. Det blir nok noe mer intern bruk
av huset fremover. – Dere har nå muligheten til å melde dere på mange ulike
kurs (som for eksempel båtførerkurs,
foreldre- og dommerkurs m.fl.). Sjekk
hjemmesiden for mer informasjon!
Så ønsker vi alle en fortsatt god vinter.
Hilsen huskomiteen v/Tove Kure

Moss Seilforening er avhengig
av hjelp fra næringslivet
Og dette er de som støtter oss:
HELLY HANSEN
BILBUTIKK 1
COATES ELEKTROMOTOR
NORDLIE AUTO
HEITMANN MARIN
SPAREBANK 1
SEATRONIC
FLAGGFABRIKKEN
HANDICARE
KAIMANN NORGE
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?

MOSS SEILFORENING
Postboks 1011 Jeløy, 1510 Moss
Strandpromenaden 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

