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Thorstein erklærer seilsesongen for åpnet
Hallvard fyrer av «Gunda». • Flagget til topps på gaffelen

- MOSS ER SEILING vårt nye slagord!
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Flagget er gått til topps og
Gunda har nok en gang markert
at endelig er seilsesongen i gang.
Mange av våre seilere trekker
nok litt på smilebåndet over
denne markeringen. Første
Norgescup er allerede gjennomført og mange har allerede et
stort antall treningstimer loggført både i inn- og utland. Selv
rekruttene fra i fjor har
også fått sine første
treningstimer i vårkaldt
Værla-vann. Alle båtene
som fremdeles ligger på
land minner imidlertid om
at vi ennå er tidlig på året
og at vi har sesongen
foran oss.
Vi er godt forberedt til
en sesong som i mossesammenheng er beskjeden
på store arrangementer på
hjemmebane dette året.
Båtparken er oppgradert,
med to nye RIB’er og en
ny Pioneer-jolle. Ti nye
optimistjoller er innkjøpt
for utleie til fjorårets
rekrutter. Utstyret vårt er
tipp-topp. Denne sommeren må vi bruke til å sette
fokus på bredden og de
yngste av seilerne. Aldri har vi
hatt større tilslutning om
rekruttsatsingen vår enn i fjor,
og i år må vi vise at vi klarer å
ta i mot og gjøre nye seilere og
foreldre stuevarme i foreningen,
i klubbhuset og det sosiale samværet. Som i fjor vil vi ta imot
nye rekrutter på torsdager. Det
tradisjonelle jungmannskurset er
erstattet av kombinasjon av teori
og praktisk læring i løpet av
sesongen, der teorien gis plass
på dager der Værla ikke inviterer til seiling.
Det flotte, nye kjøkkenet fikk
ilddåpen under påskesamlingen.
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Værgudene smilte til oss under
samlingen som var rekordtidlig.
Til tross for at mange seilere
valgte å reise utenlands i den tidlige påsken, ble leiren nærmest
fulltegnet og trener og arrangører høstet nok en gang bare
godord. Trenerne er kanskje vår
største og viktigste ressurs for
vekst og idrettslig utvikling. I år

etablerer vi et nytt system for
oppfølging og utvikling av trenerne. Med egen trenerkoordinator i jollestyret og støtte og rådgivning fra våre aller beste toppseilere og trenerprofiler, skal vi
bygge et miljø rundt trenerne
som skal gi trenerne status og
faglig utvikling, til beste for
seilerne og foreningen.
I vinter fikk vi den triste
nyheten om Erik Johnsens alt
for tidlige bortgang. Erik var
æresmedlem i foreningen og har
gjennom sitt virke for Moss
Seilforening vært det medlem
som har betydd mest for utvik-

ling av foreningens anlegg og
fasiliteter. Erik hadde sentrale
roller, som initiativtaker, formann eller prosjektleder ved alle
de store anleggsprosjektene foreningen har gjennomført fra han
ble medlem for 25 år siden.
Klubbhuset var fullt av venner
og familie som ville ta et siste
farvel med Erik under minnestunden som ble holdt på
Søly.
Moss Raymarine Race
er i ferd med å feste seg
som et av fjordens viktigste arrangementer for
storbåt og tur- og havseilere. I år utvider vi tilbudet med bedriftsseiling,
der byens bedrifter utfordres til å stille lag og konkurrere mot hverandre.
Etter endt seilas blir det
mat, drikke og sosialt
samvær på brygga ved
Tollboden. Vi tror byens
bedrifter vil sette pris på
et slikt tilbud, der lagbygging, konkurranse og sosialt samvær kan kombineres.
Vårt nye slagord –
MOSS ER SEILING presenteres på annet sted i Signal.
Det er Johan Thue som nok en
gang har bidratt med sin kreative penn for den grafiske utformingen. Slagordet kobler idretten og byen med en felles identitet og symboliserer på en flott
måte byens tilknytning til sjøen
og vår idrett. Vi vil bruke det
nye merket i mange sammenhenger, på klistremerker, papir
og klesplagg.
Jeg gleder meg til en ny seilsesong, vi sees vel på Søly? – og
husk at MOSS ER SEILING!
Thorstein

Nå begynner Navigare-Cup

kom og bli med!
ikke er noe stress. Det er bare
en glede at vi merker at båten
blir bedre til å seile.
Etter seilasen møtes vi i
klubbhuset til premieutdeling
og en hyggelig seil prat om
dagens regatta og om hva som
gikk bra og hva som ikke gikk
så bra - var det trimmingen,
båthandling eller veivalg ???
Det er det vi lærer av.

Onsdag den 14. mai starter
sesongen for Navigare Cup.
I år har Tur og Hav styret
ambisjoner om å få 30 båter
med i løpet av sesongen.
Hva kan Moss Seilforening
tilby ut over det å ha en båtplass?
• Vi har et hyggelig miljø
• Vi har klubbhuset hvor vi
har temakvelder gjennom
vintersesongen
• Vi har kursvirksomhet
• Vi har ikke minst Navigare
Cup
Da jeg tok initiativet til
Navigare Cup for mange år
siden hadde Moss Seilforening
den samme målsettingen for
Navigare Cup som den vi har
dag
• At vi skal bli bedre til å seile
• Kjenne sin båts seilegenskaper under ulike værforhold –
ved å trimme båten riktig
• Få erfaring om regelverket
om retten til veien
• Å bli en sikrere familieskipper

Racingklassen er for de med
racingbåter, må ha målerbrev.
Lysklassen er for de som har
vanlige turbåter men med noen
ambisjoner, må ha målerbrev.
Two Star er en klasse for kun
to mann om bord, men autopilot er lov.
Turklasse er for alle de som
vil ut å seile uten målebrev.
Ytterligere informasjon og
seilingsbestemmelser blir utlevert ved påmelding

For Tur og Hav.
Regattasjef Navigare
Erik Johannessen

☛
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Gjennom årenes løp har vi
opplevd at flere båter fra Moss
Seilforening har topp resultater
som bl.a. Overall-seiere, flere
klasseseiere og mange topplasseringer i Færder´n,
Hollenderseilasen, HH Skager
race, Watski Skagerak Two

Star med flere. Dette tror vi at
det bla. skyldes Navigare Cup.
Det er ikke mange seilforeninger som har en så populær
klubbregatta som Navigare i
Moss Seilforening. Dette
miljøet skal vi ta vare på, men
også prøve å få med noen flere
båter. Vi er sikre på at det er
mange som har båt i havnen
som ville ha et stort utbytte og
glede av å være med. Det spiller ikke noen rolle om båten
din ikke er en typisk regattabåt, alle båter er velkommene.
Det er din båt du skal bli bedre
til å seile. Vi har i år klasser
som vil passe for alle. Det du
vil oppleve ganske fort er at du
blir oppmerksom på trimmen i
båten, seiltrim med storseilet,
skjøtepunkter, tvist og spalten
mellom storseil og forseil i
praksis. At båten flyter riktig
og at ikke hekken bremser.
Dette er små justeringer som

Regattastyret i Tur og Hav har
i år bestemt at Navigare Cup i
år seiles over 13 seilaser i
følgende fire klasser:
1
Racingklasse
2
Lysklasse
3
Two Starklasse
4
Turklasse
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Terminliste for sesongen 2008
Ons
Ons
Ons
Lør
Søn
Ons
Ons
Ons

14. mai
21. mai
28. mai
31. mai
1. juni
4. juni
11. juni
18. juni

18.30
18.30
18.30
13.00
13.00
18.30
18.30
18.30

Helly Hansen NC
Helly Hansen NC
Helly Hansen NC
Jeløy Rundt (sosialt samvær etter regattaen)
Jeløy Rundt (sammenlagt i NC, klassevis fellesstart)
Helly Hansen NC
Helly Hansen NC
Helly Hansen NC

13. aug
27. aug
3. sept
10. sept
17. sept
19. sept

18.30
18.30
18.30
18.30
18.30
19.00

Helly Hansen NC
Helly Hansen NC
Helly Hansen NC
Helly Hansen NC
Helly Hansen NC
Hard Days Night NC (klassevis fellesstart) (sosialt samvær på klubbhuset etter regattaen)

Ferie
Ons
Ons
Ons
Ons
Ons
Fre

OBS! Navigare Cup 2008 består av 13 regattaer der de 8 beste er tellende
Andre
Ons
Fre
Lør
Lør
Tir

regattaer:
30. april
13. juni
16.–søn 17. aug
30. aug
30. des

Hovdan Skagen Race
HH Færderseilasen
Raymarine Race
Hollenderseilasen
Den lille seilas

EN VÅRHILSEN FRA KLUBBHUSET
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Det er med glede å melde at det nye kjøkkenet er på plass, noe mange sikkert allerede
har sett. Riktignok er det et par småting som
gjenstår, men disse tar vi etter hvert.
Kjøkkenet er i hvert fall fullt operativt
igjen, etter en lang periode med kaos. Det har
vært en stor jobb, og alle som har bidratt
med tid og pågangsmot har gjort en kjempeinnsats. Dessverre oppsto det en forsinkelse
fra leverandøren, slik at vi kom noen uken på
etterskudd. Dette skapte store problemer for
oss, og spesielt gikk det vel ut over de som
hadde leid lokalet til selskap med 60 gjester…
uten oppvaskmaskin…
På grunn av at kong vinter ikke helt ville
slippe taket i påsken, har vel mange kommet i
gang med vårpussen litt senere enn planlagt.
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Men fremover nå vil det bli stor aktivitet i
havna, og det er jo hyggelig. En liten ting å
være oppmerksom på i den forbindelse; vi
måtte ta den avgjørelsen å stenge det utvendige toalettet på kveldstid en periode. Dette
fordi vi hadde uvedkommende på besøk, og
det ble funnet ulike remedier av helsefarlig
art. Toalettet er åpnet igjen, men hvis dere
skulle finne det låst på nytt, så vet dere hvorfor. I løpet av vinteren har vi også hatt hærverk og innbrudd i klubbhuset. Dette er
anmeldt til politiet.
En riktig fin seilsesong ønskes dere alle, og
velkommen til klubbhuset.

Hilsen huskomiteen, Tove Kure

Erik Johnsen
– til minne

Erik hadde mange
ideer, og det er
det mange andre
som også har.
Han hadde også
forslag til hvordan de burde gjennomføres,
det er det enda flere som har.
Men Erik hadde den enestående evne til
å realisere gjennomføringen av ideene, og
den evnen er det ikke så mange andre som
har.
Derfor var han et meget stort aktivum
for oss i Moss Seilforening, når ulike store
konkrete prosjekter skulle realiseres. Og
dem har det vært en del av i Søly.
Personlig hadde jeg gleden av å representere Tur & Hav-seilergruppen i styret i 4 år
under Erik’s formannstid, og deretter overta
roret da han selv fant tiden moden til å la
andre lede Moss Seilforeningen videre.
Dermed fikk jeg både gleden og muligheten til å videreføre mange av hans visjoner om seilforeningens framtid. Erik var en
leder jeg lærte svært mye av.
La meg imidlertid nevne noe om det siste
prosjektet han var med på å realisere:
Som medlem av ”Signal-mastens
Venner” var Erik den som hadde ideen og
ansvaret for hvordan vi økonomiske skulle
kunne gjennomføre dette maritime symbol,
i den havnen han hadde vært med på å ta
initiativet til og fått realisert tidlig på 80-

tallet. Det ble lagt
ned mange dugnadstimer ikke minst på
å få det kraftige
fundamentet der
masten skulle stå på plass. Her var han
blant de mest kreative og arbeidsomme.
Jeg glemmer ikke bildet jeg tok av ham
den dagen masten ble reist, og hvor han
stikker på plass den ene bolten som hele
masten viler på. Med et stort og triumferende smil vender han her tommelen i
været. Der og da var dette det symbolske
øyeblikk hvor prosjektet var realisert.
Med glede ser jeg også tilbake på de seilturene vi hadde sammen. Det være seg om
bord i Håvards ”Christine” og ikke minst
”gutteturen” med Hallvards båt
”Rabbagast” til Skagen.
Seilmiljøet i Søly var noe som alltid gledet ham og det er mange av oss som delte
dette med ham. Denne kjernekaren, alltid
positiv, initiativrik, optimistisk og blid, en
helstøpt personlighet.
”En sjekt har lagt seg for anker - og firer de
slakke seil.
Døende ånder dagen ut – over havets
bristende speil.”
Erik har latt ankert gå, men minnene om
ham seiler videre.
Runar

Signal
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Vinnerne av «Sjøfareren» Magnhild og Hans-Peter:

Fra Frankrike til Moss
i ny båt
Seilruten fra Den engelske kanal
til Søly.

Signal

Etter flere år med ønsker og
spekulasjoner om ny båt, kom
våren 2006 hvor vi realiserte
dette. Valget falt på en
Jeanneau 35, og med dette
øynet vi også muligheten for
en tur fra Frankrike og hjem
ettersom vi ønsket å hente
båten der nede.
Mye skulle planlegges. Fire
personer skulle feriere i flere
uker sammen i en båt som i
utgangspunktet var helt strippet. Hva måtte vi ha med, og
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hva hadde vi lyst til å ha med?
Hvordan transportere alt til
Dunkerque? Hvilken rute skulle vi seile hjemover m.m? Flere
hadde lyst til å være mannskap, men hvem passet det for
når tidspunktet ble fastlagt?
Hentedatoen var mandag
4. juli.
Vi bestemte oss for å bli
kjørt med alt utstyret til
Gøteborg, ferge til Kiel og en
leiebil derfra. Lørdag 2. juli
var vi i gang. Det kriblet av

spenning da vi to forlot Moss
denne varme julidagen med en
fullastet bil.
Tidlig 4. juli var vi på plass
for å ta drømmebåten i skue,
han lå der ferdig til bruk helt
som avtalt. Vann og drivstoff
var fylt opp. Stolte steg vi om
bord, dette var moro! HansPeter fikk en grundig gjennomgang av alt teknisk utstyr.
Så satt vi der plutselig alene
og var stolte eiere. Ut på ettermiddagen banket det plutselig i
skroget og to tollere stod der.
De ville se papirene på båten
og stusset da vi bare hadde et
lite kort å vise frem, men der
stod alle opplysningene de ville
ha og de ønsket oss god tur
videre. Vår Christian med sin
May Helen kom, de skulle
være med oss noen dager.
Grytidlig neste morgen,
mens det ennå var mørkt,
kastet vi loss, det gjaldt å
utnytte medstrømmen. Vi var i
gang! Været var på vår side,
litt lite vind, overskyet og
varmt. Vi måtte bruke motoren
mesteparten av dagen. Inn mot
land så vi de store havnebyene
Oostende og Zeebrugge og vi
krysset leden inn til
Antwerpen, her var detstore
båter som gikk inn og ut, men
uten noen problemer
for oss.

☛

Dagens stopp var
Willemstad, en gammel, idyllisk by med vollgraver rundt.
Her var det en stor og moderne havn med god plass. Alt
fungerte med båten og vi syntes vi hadde det veldig bra!
Neste stopp var Dordrecht,
dette var en kort etappe og det
var bra for været ble litt vått
og det var kaldere. På denne
strekningen var det mye trafikk
av store lektere og lastebåter
som kom utrolig fort.
Før Dordrecht måtte vi
vente ganske lenge på åpningen
av en stor jernbanebro, men
her la vi til ved bredden og
Nederland og Vlissingen var
dagens mål. Vi var spente på
slusesystemet.
Trafikken var ikke stor,
været var stille og fint, så vi
bare fulgte på og gjorde som
de andre, og alt gikk greit, men
det var godt å være flere første
gangene i slusene.
Vlissingen havn lå like
innenfor slusen og der var det
god plass, en enkel og grei
havn.
Neste dag gikk vi gjennom
vakre kanalområder der kyrne
lå ved kanalbredden og trærne
langs kanalkanten dannet
alleer.

☛
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slappet av. Vi fant frem til en
liten gammel havn midt i gamlebyen. Her åpnet havnesjefen
den gamle, lille broen for
hånd. Han viste oss plass og
var utrolig vennlig og hyggelig.
Her lå vi i 2 netter.
Kirken rett ved havnen
hadde kirkeklokker som slo
hver time og kirketårnet stod
på skakke. Det ble fortalt at
tårnet aldri ble bygget ferdig
da det begynte å helle allerede
under byggingen på 1415tallet.
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Sommervarmen kom tilbake
og vi hadde en nydelig kveld i
en rolig havn. Nå er vi kommet til 8. juli, det er en uke
siden vi reiste fra Moss. Vårt
første mannskap takket i dag
for seg, og vår Margrethe med
sin Kyrre entret som nytt
mannskap.
Neste stopp var Gouda, nok
en gammel trivelig by. Her
måtte vi få med oss finalen i
fotball mellom Italia og
Frankrike, stor stemning da
Italia vant.
Sluser og broer over kanalene direkte sørover fra
Amsterdam åpnes bare om natten. Derfor ble vi anbefalt å gå
om Harlem og ut i hovedkanalen Ijmuiden – Amsterdam. På
turen fra Gouda til Harlem
dagen etter passerte vi 24
broer og en sluse, det tar tid!!
Derfor gikk vi til Harlem og la
til ved kanalbredden ved den
broen som sist stenge for natten. Det var midt i sentrum og
neste dag hadde vi tid til å se
oss om i denne byen også. Når
vi ikke hadde fått med oss
ostetorvet i Gouda, fant vi her
en ostebutikk med det største
utvalget vi noen gang har sett,
den norske brunosten midt
bland de. Rett ved Spaarndam
er slusen som fører oss ut i den
store kanalen, Nordsjøkanalen,
mellom Ijmuiden og Amsterdam.
På forhånd hadde vi fått
tips om å legge oss i havnen
«Sixhaven», på nordsiden av
kanalen og sentrum. Havnen er
relativ liten, men med en
bestemt havnemester som blåste i fløyten, pekte, vinket og
viste plass, ble det plass til
mange. Fra havnen var det
bare en kort spasertur til fergeleiet der en liten ferge fraktet
oss gratis over til sentrum, like
ved jernbanestasjonen.
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Amsterdam er en attraktiv
by med ca. 800.000 innbyggere. Sentrum ser ut som et
nettverk av kanaler og vannveier som brukes som ferdselsveier. Over disse kanalene går
det uendelig mange broer,
hvorav mange åpner seg.
Etter en dag her sa vi farvel
til de yngste av mannskapet,
og det var bare vi to som
skulle fortsette turen hjem til
Moss.
Vi startet litt utpå dagen og
hadde som mål å seile over
Markermeer til Enkhuizen. Det
blåste friskt da vi kom ut av
slusen fra Amsterdam, og etter
å ha stampet en time med vinden rett imot, gikk vi til en
liten, men hyggelig havn
Uitdam og overnattet der.
Neste dag fikk vi en flott seilas
over Markermeer. Da vi nærmet oss Enkhuizen fikk vi inntrykk av hvilke enorme dimensjoner det var på demningen
som skilte Markermeer og
Ijsselmeer og vi gikk gjennom
den største slusen på turen.
Vinden holdt seg og vi fikk
også en fin seiltur over
Ijsselmeer til Lemmer. Dette
var første gang vi fikk seilt
skikkelig med den nye båten
og alt fungerte og vi var
«happy». Gjennom neste byen,
Leeuwarden var det spesielt
mange broer.
Det skulle åpne seg 11
broer før vi var igjennom! Det
var utrolig mange idyller her,
men også litt spenning da
dybdemåleren viste 150 cm og
vi merket at vi subbet i bunnen. Vi ga gass og pløyet oss
igjennom!
Siste havnen i kanalene ble
Lunegatt Kollum. Her fikk vi
fylt diesel og vann og det ble
en fin sykkeltur til Kollum på
kvelden.
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Nå nærmet vi oss det åpne
havet igjen og strømtabbellen
og tidevannstabellene måtte
studeres. Vi fant ut at det
måtte bli tidlig start igjen for å
få mest mulig medstøm til
Norderney, som var neste
stopp.
Da vi gikk ut av slusen ved
Lauwersoog og kunne se
utover åpent hav igjen ga det
en følelse av stor frihet, det var
som hele verden lå foran oss.
Norderney var helt annerledes enn vi hadde forestilt oss.
Her lå gamle ærverdige badehotell på rekke og rad langs
stranden og en koselig gammel
bykjerne. På flytebryggene var
det fullt så vi lå longside ved
bryggekanten. Da det er stor
forskjell på flo og fjære var det
en skikkelig klatretur opp da vi
kom, og fortøyningene måtte
justeres etter hvert. Også denne
kvelden måtte tidevannstabellen studeres nøye for neste dag
skulle vi opp Elben til
Cuxhaven. Det ble tidlig start,
været var fint, men fortsatt så
lite vind at motoren måtte
brukes. Vi krysset leden til de
store skipene som skulle inn til
Wilhelmshaven og Bremerhaven og de som kom ut eller
skulle inn innløpet til Elben for
å gå til Cuxhaven og Hamburg. Her skulle en følge
trafikkreglene. Oppmerkingen
var god og det var greit når
været var fint, men her må det
være tøft i mye vær og dårlig
sikt!
Vi hadde god medstrøm og
bestemte oss for å fortsette
forbi Cuxhaven for å utnytte
strømmen opp til Brunsbüttel.
GPS’en viste opp til 10,7 knop
og det fosset rundt stakene.

☛
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Dette var moro. Leden er
veldig godt merket med store
staker og mindre staker på
hver side for å markere hvor
de store båtene skal gå og de
mindre båtene. Vi nådde
sluseinnløpet ved Brunsbüttel i
god medstrøm og gikk inn i
Kielkanalen for å finne en
plass for kvelden.
Neste dag var det igjen
motorkjøring på kanalen.
Her var det mye trafikk av
store lasteskip, men kanalen
har god bredde. Målet denne
dagen var Rendsburg. Her
hadde vi en hyggelig kveld,
sammen med Harald og Åshild
fra Moss.
Dagen etter var det stopp i
Kiel. Vi er kommet til den 22.
juli og hadde her avtalt service
og oljeskift på motoren. Denne
kvelden opplevde vi et skikkelig tordenvær, men neste morgen var det igjen fint og vi fikk
en flott seilas nordover til
Langeland.
Videre gjennom Danmark
stoppet vi i Kerteminde,
Ebeltoft og Grenå. En frisk
seilas fra starten av førte oss
over til Gøteborg. Nå følte vi
at vi nesten var hjemme. Det
var midt i fellesferien, fint vær
og det lå båter ytterst i skjærgården overalt på turen nordover. For en frihet og for en
vakker skjærgård som møtte
oss! Kanskje la vi ekstra godt
merke til dette etter å ha oppholdt oss på kanaler i tett
befolket område de siste ukene.
Lørdag 29. juli kunne vi
legge til i Søly. En opplevelsesrik og fin tur var slutt. Vi
hadde også fått testet at vår
nye båt fungerte veldig bra
som turbåt både med 2 og 4
ombord.
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Helt fra tiden på Tronvik var vi begge engasjert i seiling og Erik
ikke minst i å utvikle
Moss Seilforening og
havnen vår. Jeg har
tenkt å ta dere med på en seiltur
med Erik.
For et par år siden seilte Erik
og jeg alene fra Søly til Elløs i
Sverige. Det var en stor båt, hele
43 fot. Værmeldingene var gunstige, nord-vest vind og kuling. Vi
skulle kaste loss ved åttetiden om
morgenen, gjorde båten sjøklar og
diskuterte seilføringen. Med nordvest vind er det le her i
havnen. Vi ble enige om
å starte med maks. seilføring. Satte storseil og
en genoa rett utenfor
moloen. Vinden tok tak
og loggen viste straks
8 knop.
Da vi passerte
Revlingen og ikke lenger
var i le av Jeløya skjønte
vi at seilføringen var for
stor. Vi beslo storseilet og
seilte på genoa’n. Farten
ble den samme. Til vår
store forundring så vi
også en annen seilbåt
komme ut fra Søly. Vi
diskuterte hvem som ville gå ut i
den kraftige vinden, og fant ut at
det måtte være Terje Skaare. Som
alltid ble det litt regattastemning,
ville han kunne ta oss igjen? Det
så ut som også han seilte ut med
fullt storseil og genoa’n. Syd for
Sletterøyene økte vinden og sjøen,
loggen viste 9 knop. Kommer
Terje nærmere, det ser ikke slik
ut. Nå rever han, sier Erik og nå
vender han. Det ble vel for mye
vind og sjø for ham, mener Erik,
men vi står på.
På Fredrikstad leira er sjøen
krapp og stygg. Sjøen kommer inn
for stb. låring. Erik liker å styre,
men med sjø og vind inn akten for

tvers er det en utfordring og mye
arbeid. Vi blir enige om å gå oppunder Søstrene der det er roligere
sjø og gir oss også større høyde.
Vet at en annen seiler fra Moss
Seilforening er på vei sydover,
Håvard med sin S/Y Christine på
46 fot. Men de har startet fra
Hankø og er langt av sted. Vi
ringer og hører hvor de er og blir

Erik at vi bør holde
godt klar av
Kløvningarna. Da jeg
kommer opp igjen er
Kløvningarna passert,
men vi er for langt vest.
Hvor er innløpet til Nord Koster?
Vinden er hard og sjøen er stor,
Erik legger hardt b.b. samtidig
som jeg jibber genoaen og vi kommer oss østover til vi ser innløpet.
En ny jibb og vi er i sundet der
det er litt le, slik at vi får tid til å
spise. Men som alltid må vi minne
hverandre om hvor grunt det er til
b.b. nede mot Kostersundet, der
mange har gått på.
Så ut på
Kosterfjorden. Erik sitter
ved kartplotteren, var det
kl. 19.00 mannskapet på
Christine skulle spise
mon tro? Erik finner ut
at hvis vi står på kan vi
rekke frem til Hunnebostrand i tide. Igjen tar
Erik over rattet.
- Ser du det lille huset
høyt oppe på fjellet,
roper jeg, styr på det!
Når vi kommer nærmere
styrer vi på fyret og
overett merket. Pass opp
for Svartskjærene som du
får på b.b. Du må se etter staken
på st.b.
Det går fort sydover, vi passerer Havstensund. Mange fiskebåter ligger inne sier Erik. Været er
nok for hardt for fiske i dag. Skal
vi gå indre lei eller skal vi stå på
over Gule- Humpen, vest av
Vekcer fyr og innenfor Sadelen?
Vi diskuterer dette for det er sikkert stor sjø der ute selv om det er
nord-vest vind. Erik er ivrig, dette
er moro, vi går ytre lei sier han.
Vi passerer Stangeskjær, forandrer
kurs mot Djupskjær og så mot
Testholmen. Hold godt klar av
Hjerterøen, det er mye grums
langs land.

Erik slik jeg minnes ham

Signal

Visjonær, iderik
og gjennomførte det han
trodde på!
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fortalt at de er ferdige med
Kosterfjorden. De skal gå til
Hunnebostrand og har bestilt
bord til kl. 19.00 på stamrestauranten. Nei, dette kan ihverfall
ikke vi rekke….
Syd for Søstrene øker vinden
til liten storm. Vi surfer på bølgene og er oppe i 11-12 knop.
Erik styrer og jeg ser på ham at
dette er en utfordring, men at det
er gøy. Skal vi gå innenfor Tisler
og få mindre sjø? Nei, sier Erik, vi
går utenfor! Litt av en tøffing tenker jeg. Mat har vi ikke tenkt på
siden vi startet, så jeg går nedunder og gjør i stand noe å spise.
Men før jeg går ned sier jeg til

☛

Anderson. Vi setter sjøbein når vi
kommer på land, det ruller fortsatt.
Etter en slik seilas er det godt
å treffe venner, fortelle om stormen og sjøen som noen ganger
kom opp på dekk. Erik og jeg får
plass nederst ved bordet, vi kom
sist. Det ble en god middag med
god rødvin til, vi levde da, vi
hadde det så godt.
Håvard inviterte på kaffe og
en cognac i båten. En varm hyggelig salong med en atmosfære
som bare seilere kan oppleve,
hvor fint det var. Gode venner,

Halvard, Eirik og Håvard. Etter
en stund tørnet to eldre seilere inn
etter en dag vi levde maksimalt.
Erik i rederlugaren og jeg forut.
Dessverre blir det ikke flere
turer med Erik, men jeg vil alltid
huske ham som en visjonær, iderik
og ærlig mann som gjennomførte
det han trodde på. Ikke minst vil
jeg huske ham som en venn jeg
ønsket å seile sammen med.
Erik har startet på en ny lang
seilas, mot en ny havn. Jeg ønsker
deg en god seilas, Erik.
Torbjørn Pollen

Nytt fra storbåtseilingen i Norge
Årets sesong blir en milepæl hva
gjelder storbåtseiling i Norge.
NORC og NORLYS er blitt
enige om å lage felles regattaplattform og felles rankingsseilaser i Norge. NORC er klasse
klubben for båter målt etter
ORC regelen (tidl. IMS og før
det IOR). NORLYS er klasseklubben for LYS systemet.
Målet er å lage et tilbud til
de som vil satse litt ekstra spesielt på baneseiling med store
båter. 3 arrangementer vil bli
rankingseilaser i tillegg til
Færdern og Hollenderen. For
NORC rankingen vil EM i
Marstrand inngå som en rankingseilas mens Norlys har tatt
med Breidangen rundt.
Serien starter med baneseiling i Larvik, deretter står
Færderseilasen for tur. Her vil

den store klassen i NORC og de
store båtene i NORLYS få
samme starttidspunkter, og den
lille klassen i NORC og de små
båtene i NORLYS vil få samme
start.
Etter ferien kommer disse
båtene til Moss Raymarine Race
16.-17. august for baneseiling
over to dager. Hollen-derseilasen går 30. august hvor det legges opp til samme start opplegg
som for Færdern.
Siste seilas er klassemesterskapet 13-14. sept. i Åsgårdstrand. Ved å kjøre felles arrangementer og felles starter vil det
bli utropt rankingvinnere i storbåt seiling. Fra Moss Seilforening blir det helt sikkert tre lag
som kommer til å delta, Marielle, Aiming First og New Deal.
Morten K

Nytt Jungmannskurs
Torsdag 17. april staret årets
jungmannskurs med 12 nysgjerrige vordende seilere. Årets
jungmannskurs er lagt opp til 2
dager praktisk gjøre seg kjent
kvelder før tildeling av båter og
seiling på vannet tar til.
Engasjementet var på topp
da trener Lars Erik Eriksen tok
med seg i de vordende seilerne
og rigget opp en optimist. Her
var det mange nye ord og

uttrykk å få med seg, alt fra lisser til skjøte. Parallelt med at
ungene blir instruert om alle
hemmelighetene med optimist
jollen får foreldrene informasjon
om hva seilingen har å by på.
Omvisning rundt jollene og
havnen sto på programmet og
Planen er å gjennomføre et foreldre kurs med start torsdag
16. mai.
Morten K.
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På hele turen har praten gått
jevnt og lett. Vi er opptatt av de
samme sakene, Moss Seilforening,
ny havn, kanalbroen. Erik er ikke
i tvil om kursen fremover, vi er i
hovedsak enige, men kan være
uenige om fremdrift, investeringer
og finansiering. Vi snakker også
om fortiden, vi har så mye å glede
oss over. Hva fikk vi ikke til ?
Erik blir ivrig. Husker du---. Det
var bra du ikke hadde båtplass
når du kom til Moss, Erik, det var
ditt behov som satte fart i byggingen. Vi hadde en fin byggekomite, Erik. Husker du åpningen
av havnen? Havnefogden, Berge
Viking og masse mennesker. Du
overlevert havnen til styret.
Det er så mye å minnes, det er
et eventyr å ha vært med på
utviklingen i Moss Seilforening.
Erik, du har alltid vært sentral i
foreningen. Jeg berømmer Erik for
den geniale løsningen for utsetting
av joller vi har fått til. Praten går.
Erik forteller om alt han vil gjøre
med båten sin, ny motor og mye
annet.
Skal vi gå Hamburgsund eller
utenfor, til nå har vi seilt fortere
enn forventet, vi kan nå Hunnebostrand i tide. Nei, det går for
sakte i Hamburgsund mener Erik,
vi går utenfor. Smyger oss inntil
Hamburgø, gjør en ”short-cut” og
styrer mot Hornø renne. Det er
visst en nordmann som eier den
fine hytta ved innløpet, dette sier
vi hver gang vi passerer Hornø.
Det går videre sydover, vi passerer Dannemark og diskuterer de
tre stakene vi skal ha på stb. og
bb. Nå er det viktig å følge den
oppmerkede leia, her er det mye
brått. Vinden har spaknet noe,
men sjøen er stor. Skal vi ta den
innerste leia ned mot
Hunnebostrand? Nei, vi seiler jo i
lånt båt og det er trangt der, vi
går for sikkerhet skyld til
Knivholmen og inn.
Vi rakk fram i tide og fortøyer
long-side inntil Christine, Eirik
Borgesen tar i mot fortøyningene.
Vi fortøyer godt. De andre har
bestilt plass på restauranten til
oss. Men før vi går i land tar Erik
og jeg anker-drammen, en
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Fra Havnesjefen

Signal

- som orienterer og
kommer med gode råd
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Så gikk da denne vinteren,
uten brøyteutgifter, ei heller
har vi brukt is-propellene våre.
Men, tre frostskader på vannrør systemet i havna, det ble
det. Og det etter påske, i kuldeperioden som da kom.
Lærdommen av det ble: Ikke
sett på vannet for tidlig. Vær
tålmodig.
Vi hadde i hvertfall ett kraftig vindvær i vinter hvor våre
nylagede ”ekstremvær trosser”
ble lagt ut som sikring i fall
moringene skulle gi etter. Nå
var ikke vannstanden ekstremt
høy, men allikevel, hva så vi?
Jo sikringstrossene ble ikke
teite av været. Moringen holdt
altså det hele, hvilket vi jo
ønsker. Men det kan komme
værre vær enn det og da tror
jeg vi kommer til å prise sikringstrossene høyt.
At nordre molo ikke er blitt
utbedret slik som bestemt på
årsmøtet, skyldes rett og slett
at det tok for lang tid å få
formalitetene i orden. Man
ønsket ikke å risikere at arbeidet skulle kunne strekke seg ut
i tid til etter sesongstart. Men,
når så først har skjedd så er
det positive ved det at vi kan
komme i gang tidlig neste
høst/vinter og at det da blir
enklere å holde moloen mer fri

for båter. Det er fare for en
viss steinsprut når steinen
tippes.
Røde og grønne skilt inklusiv beslag for å holde dem på
plass – 200 stykk, er innkjøpt.
Tanken er at disse skal monteres på bryggene C, D, E og på
de ytre armene på begge moloene. Intet er så langt montert,
og vi må se om ikke vi kan få
til en form for dugnad på dette
arbeidet. De fleste vil nok anse
det for en enkel sak å montere
dette selv.
Rydding av busker og trær
langs vegen er påbegynt. Det
som står igjen skal taes etter at
båtene er borte fra opplagsplassen. Arbeidet skjer i enighet med våre naboer, som vi
har løpende kontakt med.
Mange fortøyningsringer på
flytebryggene er i meget dårlig
forfatning og bør skiftes. Vi
har fått inn nye bolter. Ta kontakt med undertegnede, dere
som trenger å få dem skiftet.
Dette er en enkel operasjon
som de som ønsker det enkelt
kan utføre selv.
En olje-vakum-sugepumpe
med beholder er innkjøpt og er
tilgjengelig i verkstedet for alle.
Jeg vil mene at dette er en god
nyhet for alle som skifter
motoroljen selv, da pumpa er

et meget praktisk og renslig
redskap.
Fremleiesituasjonen har
endret seg noe. Det er plasser
til disposisjon i år, ca 30 mot i
fjor over 40. Dette er et resultat av håndhevelse av regelverket vårt som sier at det ikke er
anledning til å fremleie en
plass mer enn 2-3 år, om ikke
helt spesielle årsaker ligger til
grunn.
Vi gjenga i forrige nummer
av Signal en artikkel sakset fra
bladet Redningsskøyta som
omhandlet temaet; Farer og
svakheter ved enkelte typer
båt-stativer og krybber. Utstyr
som mange har i Søly Båthavn.
Bildet i Signal viste en detalj
som ikke er spesielt god og
som jeg derfor vil henlede våre
båteieres oppmerksomhet på.
Diagonalbåndet som kommer
fra toppen av den aktre støtten
for å hindre at denne bendes
akterover, er festet i foten av
den fremre støtten! Diagonalbåndet vil altså kunne trekke
foten akterover. Det vil vi ikke
ha. Gjør som på det nye bildet
(se neste side) der jeg peker;
Fest båndet i enden av det
langsgående røret. For ordensskyld: Dette gjelder selvfølgelig
enten diagonalbåndet viser forover eller akterover.

☛

En annen detalj som ville
gjøre denne type krybber
vesentlig sikrere, vill være å
lage en fast forbindelse mellom
kjølen og de langsgående
rørene på styrbord og babord
side, slik at bunnrammen ikke
kan forskyve seg side veis.
Med litt oppfinnsomhet lar det
seg ordne. Egentlig burde dette

være en passende oppgave for
fabrikantene.
Utskiftning av plank på
bryggene er en kontinuerlig
prosess. Jeg setter pris på om
båteierne melder fra hvor
behovet er til stede. For lettere
å forenkle det og presisere nøyaktig hvor skaden er, har jeg
fra Rolf Grande fått et forslag

til rapporteringsskjema som jeg
legger i vaktrommet. Bruk det
og legg det i min postkasse på
Klubbhuset, da dette for meg
vil være mest praktisk.
Med alle gode ønsker om en
god seilsesong!
Aksel Ellefsen, Havnesjef

Moss Seilforening ønsker å slå et slag
for Moss som «Seilerbyen» fram for
noen. I den anledning har slagordet
«MOSS ER SEILING» blitt lansert.
Utfordringen til å lage et passende
emblem til dette slagordet gikk til vår
kreative designer Johan Thue og som
tok imot utfordringen.
Dette emblem skal nå brukes som
klistermerker på båter, biler,
T-skjorter etc.
Red.

Signal

Et flott tiltak og et flott emblem!
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I djevelens gap
Av Claus Jensen 22/3-08

Det begynner å buldre når vi
nærmer oss. En sky former seg
lenger borte blant øyene i elvedeltaet Iguaçu. Buldringen økte
i takt med skrittene våre og det
samme gjorde spenningen. Du
tror kanskje det er varmt i helvete, men i djevelens gap renner det vann, masse vann. Det

åpenbarer seg foran oss et
svelg av vann fra alle kanter,
og en av verdens største fosser
samles i et vidt gap som ligner
en gigantisk hestesko av vannmasser og kalles "Garganta del
Diablo", djevelens gap.
Vi er langt inne i grenseområdene i de sydlige regnskogene

i søramerika som ligger midt
mellom Argentina, Brasil og
Paraguay. Stedet har navnet
Foz do Iguaçu og landene deles
naturlig opp av elvene Rio
Paraná og Rio Iguaçu.
Fuktigheten er høy og skogene
er tettvokste, tropiske og fulle
av dyreliv.

Signal

Bom Dia Brasil!
"Brasil...o melhor país do
mundo" / "Brasil the best
country in the world" - Denise
fra Jangadeiro i San Isidro,
Buenos Aires.
Vi kom endelig frem til
Florianopolis i Brasil, rett etter
karneval var ferdig, på grunn
av alle piratene i Uruguay.
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Madde og Claus foran
fossen.

☛

To spekkhoggere kommer nærmere.

Vinden blåste oss avgårde med
8 knops fart fra La Paloma og
seks dager og 530 nautiske mil
senere seilte vi inn i det grunne
farvannet i den sydlige bukten
ved øya Santa Catarina.
Lavtrykket hadde gjort jobben
sin, men de to siste dagene
hadde vært preget av ett høytrykk som la vinden død, med
kun litt solgangsbris og variabel nattbris. Vi seilte flere
ganger med spinnaker på skarp
slør, nesten bidevind, i den
lette vinden. Kjetil trodde
knapt sine øyne. Men vi seilte
mot vind på 10-15 knop med
spinnaker og det gikk i 5-6

knop. På veien så vi
for første gang spekkhoggere i det fri, store
gærne "fatthuggers"
mann!
Mer moro med
myndigheter
I Florianopolis ventet
innklareringen med
immigrasjon, tollmyndigheter, helsemyndigheter
og havnemyndigheter. Et par
dagers arbeid gjerne. Hos
Policia Federal gikk alt som
det skulle, neste var Receita
Federal eller tollen. Der satt
funksjonæren seg til motverge,

Med spinnaker i bidevind.

han skulle da ikke gjøre noe
slikt arbeid. Havnen var ikke
en "port-of-entry" eller "alfandega" som de kaller det, og jeg
måtte bare dra til nærmeste
"alfandega" for eksempel
Itajaí, for å innklarere båt,
ellers kunne den bli konfiskert
og mulktet. Vi dro til Itajaí 30
nautiske nordover, en slik
"alfandega" for å få inn båten,
men der hadde de ikke marina,
så vi kunne ikke legge båten
noe sted.

☛
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Florianopolis by night.
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Madeleine "prepper" sandbrettet
og Kjetil varmer opp før action
på Praia Joaquina i Florianopolis.

Signal

De fortalte oss at vi måtte dra
til Imbituba, 60 nautiske mil
sydover igjen. Men vi hadde
fått nok. Vi sneglet oss ned til
Florianopolis igjen og spurte
om marinaen kunne ringe
Itajaí for å høre hvordan dette
kunne ha seg at han hadde
sendt oss til en havn som ikke
hadde marina. Itajaí-tolleren
fortalte at siden vi var turister
og seilere og ikke viste at
Florianopolis ikke var en
"alfandega" hadde Florianopolis-tolleren dispensasjon og
plikt til å lage papirer her. Så

18

marina-sekretæren ringe til
Florianopolis-tolleren og fortalte hva Itajaí hadde sagt.
Fyren ble rykende og hun
måtte holde for røret for å ikke
miste hørselen da han fyrte av
kraftsalvene i telefonrøret. Han
skulle slettes ikke gjøre noe
som helst og ba om navnet på
Itajaí-tolleren, mens Itajaí-tolleren ba om navnet på
Florianopolis-tolleren. En brasiliansk tollerkrig brøt ut. Vi
kom da heldigvis i kontakt
med havnekommandøren og
han lovte å ordne problemet.
Vi hadde da brukt en ukes tid
på å prøve å innklarere.
Da vi dro fra Florianopolis
hadde vi kun ordnet 2 papirer
av 4, men med godt håp dro vi

videre til Paranagua. Der gikk
vi først til Receita Federal, tollvesent og ville deklarere båten.
Alt gikk som smurt. Ivens var
en riktig så hyggelig toller som
gjorde alt for å legge til rette
for oss, og etter en times tid
var papirene i boks. Jeg svor
på at jeg ikke ville selge båten i
Brasil og så var alt greit.
Videre dro vi til Capitania dos
portos, havnemyndighetene og
fortalte at de ikke hadde gitt
oss papirer i Florianopolis og
ba om at han ordnet det her.
Som sagt så gjort og endelig,
smick smack, så var "Rokken"
og vi happy campers i Brasil.
Jeg og Madeleine ville inn i
landet og se Foz Iguaçu, mens
Kjetil valgte å bli i båten.
Bussen tok 9 timer og var grei,
vi var plutselig backpackere på
fottur.

Cataratas - Fossefallene
På argentinsk side kommer
man nærmest fossene, fallene,
eller Cataratas som de kalles
lokalt. Vi blir dusjet når vinden
tar tak i vannet som ligger i
luften over fossene og blåser
det over oss. Det er en enorm
følelse å stå midt i den største,
og alt vannet og den endeløse
kraften som ligger i det får
meg til å føle meg liten og
maktesløs. Naturen har igjen
vist sin overlegenhet, akkurat
som den stadig vekk gjør på
havet.

Jungelboka
I jungelen på vei ut av fossen
stopper vi av at noe beveger
seg over oss. Noen skygger
danser over oss i grenene. "Se,
apekatter!" sier jeg til Madde.
Madeleine er "on fire" nedover
og oppover dynene.
Sanden er brennvarm!

☛

En av regnskogens innbyggere en liten apekatt som spiser lunsj
i trærne.

Vi har aldri sett frie aper før
så jeg tar frem telelinsen og får
knipset noen bilder av de små
lodne skapningene som bruker
halen sin som en ekstra hånd.
Vi har også hørt om en annen
skapning som lever i dette
området og som vistnok skal
være en luring. Coatis, kaller
de dem. De er en slags blan-

ding av vaskebjørn og
rev som kan finne på å
komme bort til deg og
rive ut mat eller lignende av hendene dine.
En alligator ligger å lurer i
en bakevje av en elv.
Edderkopper har spent opp
nettene sine og ligger å venter
på bytter. Det lever rundt 52
jaguarer i dette naturreservatet.
Og selvfølgelig holder det en
uant mengde slanger til i dette
området, som Anacondaer,
python, boa og så videre. Og
alt som man i Norge mener er
store insekter er dobbelt så
store her. Her er en maur som
er 1,5 centimeter i størrelse,
holder meg langt unna de kje-

En litt grumpy alligator glaner på
meg når jeg sniker meg nærmere
med telelinsa.
vene der. Men vi har jo allerede SWAT-maur i båten så jeg
er ganske vant til maur etterhvert.

Mr Megamaur. Hodet er enormt!

☛
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Edderkoppen har spunnet
sitt dødelige nett

19

Itaipu - verdens største demning og vannkraftverk. Bygningsmassen
er enorm!
- Stenen som synger
Itaipu er et gammelt indiansk
navn som betyr "stenen som
synger", og som de innfødte
kalte stedet som nå er verdens
største vannkraftverk, "Itaipu
Dam". Brasilianerne og
Paraguayanerne deler kraften
fra dette seg mellom. Den er
ansett som et av verdens syv
moderne vidundre og produserer enorme mengder elektrisitet

som kunne dekket hele Paraguays behov for elektrisitet.
Men det er ikke mye igjen
av lokalbefolkningen, indianerne, her omkring. De ble fordrevet og drept av spanjoler og
portugisere på 15 og 16 hundretallet som erobret verdensdelen for rikdommer og kolonisering. Mange steder ble det
funnet gull og slavene ble fraktet til for å arbeide, andre ste-

der var det sukker eller kaffe
og også de stedene ble slaver
fraktet for å arbeide. Krig med
de innfødte på grunn av interessekonflikter, misforståelser
og kapitalisme ødela den lokale kulturen og språket. Og de
gjenlevende indianerne er resignerte og nedslått over det som
har skjedd, det går igjen i hele
Brasil og søramerika. De gamle
stedsnavnene er det eneste som
er igjen av det som en gang var
små stammer og deres områder. En sivilisasjon som tok
slutt. Et tegn på den moderne
manns gode sinn overfor sine
undermennesker. Hva kommer
til å skje i kjølvannet av vår
oppførsel. Kapitalismen og vår
evne til å gjenta historien uten
å ta lærdom kan komme til å
ødelegge vårt eksistensgrunnlag. Noe som har skjedd flere
ganger før med langt mer
primitive sivilisasjoner dagens.
Smuglerbyen - Ciudad del
Este
Solen steker mens vi går over
"Vennskapsbroen" fra Brasil til
Paraguay. Køen av biler

Signal

Lang kø fra smuglerbyen Ciudad del Este i Paraguay ved enden av "Vennskapsbroen".
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Rundt omkring står tungt bevæpnede vakter, uniformerte og "sivile" med pumpehagler og maskinpistoler.
hørt fra noen at Asuncion,
hovedstaden i Paraguay er som
er svart hull i søramerika.
Mennesker, kroppsdeler, innvoller, dyr og andre ting blir
solgt eller forsvinner her, og
hvis det er et svart hull, hva er
dette? Byen ligger på grensen
mellom Brasil og Paraguay og
er et knutepunkt for alt som
skal inn i Brasil fra Paraguay.

Folk forsøker stadig å komme
seg over Paraná elven fra
Paraguay for å smugle eller for
å emmigrere ulovlig til Brasil
så det patruljerer konstant
båter på elven under Itaipu
demningen, og broen er
sterkt kontrollert.

☛

Menneske henslengt ved siden av
fortauet.

Signal

som vil til Brasil står stille i
varmen, ingen biler står i kø
mot Paraguay. Vi er de eneste
som skal den veien. På den
andre siden venter passkontrollen og vi stempler oss inn. Vi
er nå i grenseland. Piratkopiering er lov, smugling er
lov... alt er lov!
Hvis jeg skal nevne en by
det ser ut som gud har forlatt
må det være denne byen. Det
hersker en ukontrollert og
urolig stemning over dette stedet hvor du sannsynligvis kan
få tak i alt, og til en pris langt
under tenkelig nivå...hvis du
kan prute! Masete selgere
kommer opp til meg: "Nikee
såcks djust ten reales!"..
"Eyy! Americano, alemanje,
where u from amigo!!??"
"DVD, CD..." "Foto, video...
what u want??" Det myldrer
rundt meg som om jeg var et
kadaver blant gribber. Jeg har
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den heller. Det er mer eller
mindre privateid av noen rike
høvdinger på toppen som ofte
skiftes på å styreved at noen
blir drept. Jeg tror nok man
må være på veldig god fot med
de militære for å ha noen innflytelse på noe som helst i dette
landet. Andre mindre rike
ender kanskje dagen eller livet
sitt på gata.

Signal

Vi venter på ny buss på grensen mellom Brasil og Argentina.
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Vi er på jakt etter solbriller,
polariserte, og prisene varierer
fra 15 real til 60 dollar. Fra 45
kroner til 350 kroner, for den
samme modellen. Jeg går for
den til 45 kroner til slutt etter
mye leting og pruting. Sandaler
kjøpes også for 30 real.
Madeleine kjøper ny Samsung
telefon siden den gamle ble
oversvømt i Ragnarok under et
kraftig regnskyll i Florianopolis. Halvparten av norsk
pris! Jeg prøver å ta et port-

rettbilde av en vakt med
maskinpistol som står i skyggen av en handelsbod, men får
ikke lov.
Paraguay har en elendig
valuta, den kalles Guarani og
ingen vil ha den, så de prøver
alltid å få betalt i enten dollar,
reais, pesos eller noe annet.
Det er heller ikke stort annet
interessant i landet enn billige
varer. Landet har vært i en
langvarig økonomisk krise og
ser ikke ut til å komme ut av

Grensevandring
I løpet av en dag har vi stemplet ut av Brasil, inn i
Argentina, ut av Argentina, inn
i Paraguay og så til slutt ut av
Paraguay og inn i Brasil igjen.
På vei over broen tilbake ser
jeg ned på elva. Vi kunne ha
vært her oppe med Ragnarok,
elven er seilbar helt opp hit,
men ikke lenger. Deretter
kunne vi ha prøvd å seile så
langt opp elven Rio Paraguay
for å komme mot Bolivias
grense. Jeg og Jørgen hadde
planer, men det ble med planene. Beina er slitne og vi stabber
oss inn for å fortolle varene vi
har tatt med. Siden vi er verken brasilianske eller paraguyanske slipper vi heldigvis å
betale noe.
Vel tilbake i Paranagua etter
fire dager med action, forteller
Kjetil at han har vært i tenkeboksen og må vende snuten
hjemover. Han har båtkjøpplaner i tankene og har vært
fokusert på dette en stund. Vi
sier hadet til vår langskjeggete
trollmann og seiler videre på
egenhånd til neste mannskap
byr seg.

Følg med videre på reisen.
Neste gang kommer vi med en
liten undervanns-repp, se hva
som lever under vannflaten i
disse områdene!

Jollegruppas
storsatsing

En ny generasjon Bordal «på gang».
disse båter er sevlensende og
tåler mye. Siden jollegruppa nå
satser på helårs trening er dette
båter som kommer til å ligge
på vannet hele året dersom det
er mulig (vær avhengig). Vi har
også i år motatt 2 nye Ribber –
Grand 450, hvorav en var budsjettert i 2007, men ble levert
først nå på våren. Videre er det
nå kjøpt inn en ny følgebåt på
grunnlag av gavesjekken til
Jollegruppa fra Sparebank1 i
Rygge. Vi kan med stolthet nå
se på en ”båt park” hvor sik-

kerheten kan ivaretas hos seilerne, noe vi setter høyt i
Jollegruppa.
Vi har også gjort investeringer på optimist siden. I
2005 kjøpte vi inn 8 nye treningoptimister og i år er det
investert ytterligere i 10 nye
treningsoptimister. Dette gir
oss mulighet til å leie ut optimistjoller også til de som er
2. års jolleseilere.
Cathrine B. Lauritzen
Leder Jollegruppen

Signal

Våren 2008 blir, som tidligere
år, en spenende start på seilsesongen for seilerne i jollegruppa. Vi har hatt en stor pågang
på rekruttering siden. Dette
betyr jo at sikkerheten må økes
betraktelig. Noen av våre sikringsbåter har fulg MS siden
Tronvik og da sier det seg nesten selv at noen nyinvesteringer
måtte gjøres.Vi har vår Pioner
Multi, som ble gitt til oss i
jubileumsgave i 2005 fra BelaMarin og en Pioner 15 som er
blitt kjøpt inn nå i 2008. Begge
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Forberedelse til seilturen og litt av
sikkerheten om bord
Av Hans Haug
I denne artikkelen har jeg valgt
Vestlandet men forberedelsene
gjelder generelt når du planlegger seiltur til steder du ikke er
lokalkjent.
”Godt verktøy er halve jobben” eller omskrevet ”god
planlegging er halve seilturen”.
Trivselen om bord er helt
avgjørende for en vellykket tur.
Derfor er hovedregelen: Ta
maksimalt hensyn til deltagerne om bord med prioritet på
de som eventuelt ikke trives.
Dette er situasjonsbetinget og
starter allerede under forberedelsene.

Signal

Hellesøy fyr, Fedje.
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1. Planlegg turen hjemme på
papirkart (som du skal ha
med deg på turen) eller på
pc´en med elektronisk kart.
Lag gjerne en blyantstrek i
papirkartet eller legg opp
ruta på pc’en.med å markere hvor du skal seile. Når
du kommer seilende i ukjent
farvann kreves stor oppmerksomhet og da er streken i kartet til stor hjelp.
2. Lag en papirliste over dagsetappene med lengde i
n.m.tilpasset de som skal
være med. Forklar gjerne de
som er med hastigheten på
båten og hvorledes de selv

kan beregne hvor lang tid
seilasen tar hver dag. Det
kan være starten på å lære
seg navigasjon.
3. Listen skal inneholde reservehavner underveis for hver
eneste dag. Dette gir deg
muligheten til å korte ned
turen i dårlig vær eller når
barna blir for utålmodige.
4. For å gjøre dette trenger du
noen flere hjelpemidler i tillegg til kart. Du må ha
oversikt over havner, gjestehavner og uthavner. Så
mange som mulig for å
kunne velge det som passer

best. Det er utgitt mange
bøker om dette og båtbladene har mange interessante
artikler om flotte steder.
Men du må lage din egen
plan.
5. Redningsselskapet utgir
hvert annet år en havneguide til sine medlemmer.
Den kan sammenlignes med
NAF´s veibok over Norge.
Boken inneholder også noen
få havner i Bohuslen og
Danmark. Boken er bra –
med gode havnebeskrivelser
– men inneholder for få
havner. Den Norske Los er
også blitt brukervennlig for
oss med lystbåter. For vestlandet har fylkene (og noen
kommuner) ”våknet” og
utarbeidet oversikt over
gjestehavner som en mindre
del når de presenterer sitt
fylke. Som regel er dette i
turistkontorenes regi.
Se tips og adresser til slutt.
6. Personlig foretrekker jeg
dagsetapper på ca. 4-6
timer eller ± 30 n.m. Da
har jeg anledning å gå tur
på ettermiddagen – lufte
”Fender”- ta en tur innom
kafeen eller puben og prate
med lokale mennesker.

☛

7. En annen variant som også
anbefales: Når jeg ligger i
havn tar jeg med meg
Cappelens store bilatlas
over Norge og ber andre
lokalkjente båtfolk om å
markere sine gode havner i
distriktet. Dette har falt
meget vellykket ut. Du får
en del av deres lokalkunnskap – og ofte et sosialt
samvær resten av kvelden.
Husk å ta med kartboka.
8. Under planleggingen er
valg av havner veldig viktig. Hver dag å kunne
velge mellom gjestehavner
og uthavner avhengig av
vær og vindretning skaper
ro i båten. Du har oversikt
, kontroll og dette bidrar i
stor grad til trivselen om
bord. Dersom det ikke er
plass i den havnen du har
valgt er det bra å ha alternativene klare og hvor
lang tid du bruker dit.
9. Hva kreves av en god havn
og særlig uthavn? Dette
blir litt subjektivt, men
mitt inntrykk og erfaring
er at mange (også havneguider) ikke er kresne nok
i valg av uthavn. Kanskje
mangel på erfaring. Vi har
alle måttet stå opp midt på
natten for å flytte eller fortøye bedre. Jeg sover best
når jeg har 270° dekning i
uthavn. Noe av naturen
som omgir uthavnen kan
være lave, de skjermer for
bølger, men båten bør ligge
i le for både bølger og
vind.
10. De fleste havnebøker som
omfatter uthavner gir en
beskrivelse av hvilke vindretninger som havnen er
utsatt for og om innseilingen er enkel eller vanskelig,
Les og ta hensyn til dette
når du planlegger valg av
uthavner. Andre fasiliteter

som søppelkasser,
toaletter etc. er
flott men av
underordnet
betydning for en
god uthavn.
11. I gjestehavnbeskrivelsene vil du
som oftest finne
oversikt over
vann, toaletter,
strøm, dusj, vaskemaskiner, diesel/bensin, nærmeste dagligvarehandel
m.m.. Hva gjelder turistattraksjoner på stedene så
vil du finne et vell av informasjon på internett ved å
gå inn på kommunens
turistkontor.
12. Du kan kjøpe deg ”arm og
fattig” på sikkerhetsutstyr
om bord når du leser alle
annonsene i båtblader. Noe
av dette er viktig men det
aller viktigste er ”i hodet
på en seiler” for å sitere
jordomseileren Ragnar
Kvam jr.:
Erfaring, erfaring, og sunn
fornuft da takler du de
fleste situasjoner. En liten
advarsel: Når du har
masse erfaring og er godt
kjent da er risikoen størst
for at du slurver og farlige situasjoner kan oppstå. Jeg snakker også av
erfaring når grunnstøtingen er et faktum eller når
jeg har falt i vannet og
ser hekken på båten forlate meg uten noen om
bord til å plukke meg
opp. (Artikkel i Signal for
noen år siden)
13. Dårlig vær – hva er det?
Det varierer fra person til
person. Husk hovedregelen. En ting er helt sikkert; gå ikke ut i tåke når
sikten er under ca. 1000
m i åpen sjø og ca. 400 m

Alverstraumen.

innaskjærs. Dette kan være
vanskelig å vurdere når vi
står på land da alle omgivelsene er tett innpå deg
og tåka virker derfor ikke
så tett. Går du ut så vurder
forholdene underveis og
snu om noen føler seg
usikre om bord.

☛
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Stokken

Lille Havn

14. Personlig går jeg ikke ut i
over 12 m/s hvis den kommer forfra og aldri ut om
vindstyrken passerer 16
m/s. Hvorfor? Jo jeg har
ferie og vil kose meg under
seilasen, se på omgivelsene,
trimme litt på seilene, ta
meg en kopp kaffe og
fremfor alt ikke bli sliten.
15. Husk: Lytt på værmeldingen 1-3 ggr. om dagen.
Skulle du bli overrasket av
dårlig vær eller noen som
føler seg uvel om bord skal
du gå til en passende reserDag

Signal

Dag
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”

1
2
3
4
5-6
7
8-9
10
11
12-13
14

vehavn som du selvfølgelig
har planlagt på forhånd.
Trivselen om bord er alfa
og omega.
16. Til slutt noen internettadresser som omfatter
vestlandet:
www.stavanger.aftenblad.no
som har utgitt en bok
”Lune havner – 55 turmål i
Rogaland.
www.havneguiden.no
www.visitnordhordland.no
og
www.visitsunnhordland.no

Havn fra – til
Moss – Fjærholmen
Fjærholmen – Langøykilen
Langøykilen – Arendal
Arendal – Stokken
Stokken – Mandal
Mandal – Lista havn
Lista havn – Egersund
Egersund – Tananger
Tananger – Røvær
Røvær – Espevær
Espevær – Kolbeinsvik

” 15-16

Kolbeinsvik – Bergen

” 17

Bergen – Fedje

” 18-19

Fedje – Vassdalsvika

” 20
” 21-22

Vassdalsvika – Fanøya
Fanøya – Silda

Kvitsøy
Det utgis en Båtguide med kart
og detaljert oversikt over
gjestehavner i hele Hordland
fylket.
www.ryfylke.com
www.havnelosen.no
Jeg drar til vestlandet i sommer. Om noen har lyst å slå
følge så ring meg på 69272164
eller 90734189. Mitt valg av
havner er vist nedenfor.
Forbehold om været slår seg
helt vrangt.

n.m.

Reservehavner

14,1
41
43,1
34,2

Vallø, Bolærne, Vrengensundet, Kruke.
Langesund, Nevlunghavn, Valle, Kragerø
Risør, Lyngør, Dalskilen
Grimstad, Lillesand, Fantebukta (Blindleia)
24,2
Ny Hellesund, Udvår, Trysnes, Selvågen
Lillehavn (Lindesnes), Selør, Farsund
30,7
Hidra, Flekkefjord, Sogndalstrand, Nesvåg
41,5
Sirevåg, Rott, Kvitsøy, Stavanger
37,4
Skudeneshavn, Koppervik, Haugesund

32,6

10,6
38,7
Mosterhavn, Fitjar, Bekkjarvik,
Litlakalsøy, Møkster, Våge
34,3
Bakkasund, Vedholmen landhandel
(Røttinga), Hjellestad (Bergen seilf.)
31,3
Blomvåg, Rossland, Feste brygge
(Kunglevoll)
26,9
Utvær (norges vestligste øy), Mjømma,
Eivindvik, Gåsvær
28,6
Bulandet, Korssund, Florø
34,5
Kalvåg, Måløy, Selje

Vi er nå i Stadtfjorden og reisen nordover stopper her eller tidligere. Mulighetene til å oppleve
nye interessante steder hjemover er mange. Ved dårlig vær foreslår jeg to avstikkere underveis.
Opplev Ryfylke / Boknafjorden, og en indre led fra Haugesund til Bergen.
Ryfylke: Turistbåt fra Stavanger inn Lysefjorden med Prekestolen, Østhusvik (Rennesøy),
Helgøysund, Fister, Jelsa, flere nydelige uthavner i Sjernarøyene og Fisterøyene, Ottøysundet, Sand,
Indre led fra Haugesund til Bergen: Inn Bømlafjorden til Mosterhavn. Deretter Lykjelsøy eller
Eidsvik, Husnes, Herøysundet, kanskje en avstikker til Rosendal og Baroniet, Årbakka, inn i
Bjørnarfjorden til Våge på Tysnesøy nord alt. til Vedholmen landhandel på Røttinga, Bergen.
God seilas i 2008!
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☛

Påskesamling i Søly
bad med bare 2 grader i vannet.
På kvelden etter to seileøkter
for de fleste, gikk turen til
”Spenst” for så å trene styrke i to
timer med instruktører. Klokken
20.00 var alle seilerne veldig klare
for bare å komme seg til Vansjøheimen eller andre steder hvor de
skulle bo mens de deltok på leiren. Slitende men fornøyde! P.g.a.
uforberedte bussproblemer fikk vi
god hjelp av foreldre til transport
til ”Spenst”, så ble det satt opp
minibusser til Vansjøheimen kl.
20.00. Dagen etter kom det en
helt ny buss som fulgte kjørerutene resten av påskesamlingen.
Alt ordnet seg likevel. (En takk til
Karl Einar for god innsats her.)
Søndag stod vi opp til havblikk nydelig påskevær for mange,
men for seilerne er ikke dette
drømmen. Så mens vi ventet på
vind ble det en orientering av trenerne. En løpetur på ca.10 km ble
da erstatningen før lunch. Søndag
gikk turen til Mossehallen etter
middagen, her var det foreldre og
søsken også som ønsket å være
med. Noe som setter oss på tanken hvor viktig det sosiale er i et
slik miljø.
Mandag dro seilerne ut i
minusgrader og var ganske kalde
når de kom inn til lunch, men
med varm toddy og fyr på peisen
var alle klare til ny økt etter lunch.
Denne dagen hadde vi ”Trenernes kveld” dvs - nå var det trenerne som stod for underholdningen.
Det ble Quiz og egne komponerte
sanger i grupper på tvers av båt-

En del av trenerteamet samlet
foran klubbhuset.
klassene. Da de skulle fremføre
sangene de hadde skrevet, ble det
mye latter og moro i Klubbhuset
på Søly. Vinnerlåten av sangene
ble ”Min første kryss var bedre
enn mitt første kyss!” Her var det
to av Mosseseilerne som var deltagerne i vinnerklassen (Erik N.
Snerlebakken og Sara Børessen) gratulerer!
Tirsdag avsluttet påskeleieren
med den tradisjonelle avslutningsregattaen med påskeegg til den
beste seiler i hver klasse.
Jeg ønsker også å nevne her at
i forkant av slikt arrangement
følger det mye arbeid og forberedelser. Det var tidlig på sesongen
og mange båter måtte ut før det
ellers var planlagt p.g.a. det store
behovet for følgebåter. I år hadde
vi det fint på kjøkkenet takket
være at vi var nok bemannet til en
hver tid. Tusen takk til alle dere
som hjalp til før og på samlingen.
En stor takk til to veldige dyktige
hovedtrenere; Hans Bendik Eriksen og Andreas Klette som virkelig hadde tatt oppgaven alvorlig!
En takk også til alle de dyktige
hjelpetrenerne; Wenche Rodal,
Lars Egil Eriksen, Monica Rodal,
Magnus Godaker, Espen Tønnesson, Christoffer Brekke og Sjur
Johannessen.
Cathrine B Lauritzen
Jolleleder
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Jollegruppa har nok en gang
arrangert Påskesamling, noe som
har blitt en populær tradisjon i
Moss Seilforening. Det er mange
på tvers i hele seil-Norge som har
ivret for å komme til oss i påsken.
Noe vi bør ta godt vare på også
for framtiden.
I år har vi hatt flere båtklasser
enn noen gang. Det var over 60
seilere fordelt på E-jolle, Laser,
29’er og Zoom8 klassene. Mange
av seilerne i år var også rekrutter.
Noen hadde nesten ikke rigget
opp seilebåten da de kom for å
seile så dette ble en helt ny utfordring, men våre trenere tok dette
på strak arm.
Vi hadde en flott gjeng med
ungdommer på besøk på Søly i
fire dager med skiftende vær.
Leieren startet lørdag 15/3,
noe som gjorde at vi var veldig
spente på værforholdene. Påsken
kom jo veldig tidlig i år. Da seilerne kom, ble de ønsket velkommen
og introdusert for trenerne som de
skulle forholde seg til resten av
leieren. De startet med en briefing
i hver klasse kl.11.00 og var ute
på vannet kl.12.00, klare for seile
denne første dagen på påskesamlingen.Vi hadde en knall start med
sol og en vindstyrke på 3-5m/s.
Noe mer vind kunne vel de fleste
ønske, men som første økt og
mange uerfarende i sin båtklasse
var dette en rolig og fin begynnelse. Det var 5-7 grader i luften
så selv om seilerne var godt kledd,
ble det en kald fornøyelse da
mange også fikk noen uforberedte
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Aiming First Too
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Som sikkert mange av dere har
fått med dere er Aiming First
til salgs. Det betyr ikke at vi
skal legge ned ”virksomheten”.
Snarere tvert imot. En ny
Aiming First Too er kontrahert
og skal hentes i Kiel i uke 16.
Båten er en Beneteau First 36.7
prikk lik den forrige, bortsett
fra en del interiørdetaljer,
annen type motor og litt annet
dekksutstyr. I tillegg har vi fått
2 nye spinnakere fra Elvstrøm.
Vi forventer ikke noe ekstra
seilmessig, men det gjenstår å
se.
Vi satser som sagt friskt i år
også med deltagelse i EM ORC
International i Marstrand som
et høydepunkt. Basert på fjord-

årets erfaring fra VM på
Hankø ser vi ikke medalje som
urealistisk. For øvrig satser vi
på a vinne NORC cupen
sammenlagt som vi har vunnet
2 år på rad nå, og å vinne en
av ”klassikerene”,- Færdern,
Hollenderen eller Helly
Hansen Skagen Race. Tøffe
målsetninger, men absolutt realistiske.
Dette forutsetter selvfølgelig
at vi får ha et stabilt mannskap
gjennom sesongen og at vi trener med kvalitet og tilstrekkelig mengde. Resultater som
nevnt ovenfor kommer ikke av
seg selv.
I år har vi også byttet ut
noen av mannskapet av natur-

lige årsaker. Våre trofaste
Oslopendlere Heidi og Frode
har funnet ut at jobb, flytting
og bryllup i juni ikke var forenelig med den satsingen som vi
ønsket. Vi respekterer avgjørelsen og takker for flott innsats om bord i 3 sesonger. De
har virkelig bidratt i stor grad.
Vi har således rekruttert
nytt mannskap:
Trygve Lergård, lege og forsker ved universitetet i Oslo og
har lang seilererfaring i
express, yngling og snipe samt
diverse andre kjølbåter.
Kjetil Rekaa, er ansatt i teknisk avdeling hos Normar
importør av Beneteau. Kjetil vil
være vår nye fordekker. Han
har lang erfaring både i First
båter og andre kjølbåter.
Monica Rodal, som vel ikke
trenger noen nærmere presentasjon vil også seile en del med
oss i år som i fjor i den
utstrekning det kan kombineres med hennes egen seilsatsning.
Det er sterke folk vi har fått
inn i mannskapet!
På sponsorsiden har vi jobbet godt. I fjor hadde vi
TagHeuer og Seatronic som
sponsorer. I år har vi fått det
Hølen baserte firmaet Lekang
Filter og Normar med oss på
laget og det er vi svært glade
for.
Alle forutsetninger skulle
således ligge vel til rette for en
ny god seilsesong.
Vi ønsker alle i Moss
Seilforening lykke til med
sesongen enten man seiler tur
eller regatta.
Vi sees nok i havna!

Seilerhilsen fra
Trond Kristensen
Aiming First Too

Ny kjøkkeninnredning
på plass i Klubbhuset
- takket være Arvid og Leif
Bortsett fra nye fliser på veggene under skapene, er nå en
meget pen og funksjonell innredning på plass. Dessuten er
det installert en ny innebygget
stekeovn, 2 nye kjøleskap,
kjøkkenvifte og nye lysarmaturer i taket. Både den gamle
komfyren og mikro ovnen er
imidlertid beholdt. Dermed
burde det være meget god og
effektiv plass for større arrangementer til bespisning når det
er påkrevet. Enten ved tilstellinger i regi av seilforeningen
eller ved utleie av klubbhuset
til private arrangementer. Ikke
minst det siste har som vi kjenner til stor betydning for vår
forenings økonomi.
Prosjektleder og drivkraften
for å få det hele til har, som
ved de 2 senere store prosjekter i forbindelse med Klubbhuset, vært Leif Bjerke. Denne

villig” pris sparte man inn ca.
kr. 30.000,-. Arbeidet med
sammensetning og montering
tok ca. 1 arbeidsuke og som
ble unnagjort i løpet av 14
dager – alt på dugnad!
Leif kunne, med ikke så
liten stolthet, fortelle at hele
”kalaset” inkludert:
Kjøkkeninnredning, stekeovn,
2 kjøleskap, vifte, fliser og lysarmaturer vil koste foreningen
ca. kr. 75.000,-. Gunstig innkjøp, men ikke minst stor dugnadsånd har spart foreningen
for et stort antall 10-tusner
kroner.

Runar

Signal

gang har han fått meget god
hjelp av havnas tidligere truckfører Arvid
Wilhelmsen.
Sammen har de,
etter at
Jolleforeldre hjalp
til med å demontere den gamle
innredningen,
stått for sammensetningen av flat
pakkene og selve
monteringen i
kjøkkenet. Bare i
innkjøp hos
Byggmakker
Herføll, som flatpakket innredning, og en ”vel-
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Gass i båt
Ved havnestyreleder Ivar Olsen

Sesongstart nærmer seg med stormskritt, bunnstoff
rens og voks er unnagjort, men hva med vårt gassanlegg om bord?
Lover, forskrifter og regelverk
Installasjon av gassanlegg i båt
er underlagt to ulike regelverk
avhengig av byggeår og størelse.
Norsk forskrift fra 1983
Forskrift om sikringstiltak for
gassfyrte anlegg m.m. som bruker propan eller andre lette
kullvannstoffer anvendt om
bord i fartøy.
Virkeområde
• Yrkesbåter inntil 500 tonn.
• Fritidsbåter som ikke er
CE-merket
ISO-standard
NS-EN ISO 10239 Mindre
fartøyer – system for flytende
petroleumsgasser (LPG)

Signal

Virkeområde
• Alle CE-merkede fritidsbåter.
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Dette er regelverket vi må forholde oss til. Når det gjelder
gass om bord må vi huske på
at i begge regelverk står det.:
Gassanlegget om bord må vedlikeholdes etter gitte intervaller
og all utbedring / reparasjon
skal utføres av kvalifisert per-

son. I disse dager drives det en
utstrakt virksomhet av
Norboat i samarbeide med
Norsk Gassenter, opplæring av
gassmontører for fritidsbåter.
Ofte spør folk, er gass farlig. På dette må jeg svare et
uforbeholdent nei, gass er ikke
farlig så lenge vi forholder til
regelverket, bytter slanger
regelmessig og oppevarer gassflaskene forskriftsmessig.
En gassflaske skal aldri
oppevares annet sted enn i et
lukket rom med drenering til
det fri.
En gassflaske skal alltid
oppevares stående.
Vi har sett tilfeller av at små
reserveflasker for kokeapparat
har blitt oppbevart nede i benker og skap. Dette er noe av
det farligste vi kan gjøre med
propangass. Denne gassen er
tyngre en luft og legger sg nede
i bunn av båten. Her kan vi få
en blanding med luft som ligger innenfor brennbarhetsområde, og en liten gnist er nok
til å antenne blandingen.
Hva kan jeg gjøre med mitt
gassanlegg ?
• Etterse dine slanger hvert år,
bøy på slangen og se etter

sprekkdannelse i ytterkappe. Ved minste tegn ti dette,
bytt slange.
• e etter der rør og slanger
går igjennom skott. Her
skal det ikke være slitasje
på rør eller slange. Det er
fornuftig og bruke en
gummigjennomføring slike
plasser.
• Steng av gassen når båten
ikke er i bruk. Gass er i
utgangspunktet fargeløs og
luktfri, for å kunne detekteres tilsettes det derfor et
sterkt luktestoff. Konsentrasjonen av luktestoff er så
høyat en skal kunne kjenne
gasslukta lenge før det kan
oppstå noen fare.
• Bruk aldri koketopp / stekeovn som varmeapparat.
• Påse att regulator sitter forsvarlig festet på flasken.
• Husk at uhell med gass
skyldes feil bruk, dårlig vedlikehold og skjødesløshet.
• Ett lite tips til slutt: Vei din
gassflaske før du bytter,
vi leverer ofte mye gass
tilbake.
• Med ettersyn og riktig bruk
er gass det sikreste og
reneste brensel vi har.

Ha en riktig god sommer, og
mange ”gass”tronomiske opplevelser.

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

