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Våre to Norgesmestre, Eline Snerlebakken og Mathias Mollatt.

Eline, Mathias, Trond, Jan-Erik og Martin
- seilere med resultater vår foreningen kan være stolte av
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Seileråret 2008 nærmer seg
tiden for å gå i opplag. Vi kan
konstatere at vi har en solid
forening i god form og utvikling. Vi har en ryddig økonomi. Styrene for havn, hus,
finans, joller og havseilere legger ned et stort og viktig
arbeid som skaper resultater til
glede for medlemmer og utøvere.
Eline Snerlebakken ble norgesmester i Zoom8 i sommer.
Imponer-ende innsats av en ung seiler i en klasse som
er under kraftig
utvikling.
Mathias Mollatt
fulgte opp fjorårsesongen med
Norgesmesterskap,
seier i NorgesCup
og ble utnevnt som
årets juniorseiler av
NSF. Mathias er et
talent av sjeldent
format med ambisjoner mot OL
2012. Våre to profilerte havseilerlag har virkelig
satt Moss Seilforening på
kartet. Trond Kristensen og
Jan Erik Ruud med sine mannskaper vant i år hver sin klasse
i havseilernes nasjonale rankingserie. Seiersrekken til
begge lag er imponerende og
kommentert annet sted i
Signal.
Mosseseileren som har
imponert mest i år er likevel
Martin Knudsen. Som eldste
seiler, i sitt 78. år, viser han at
han er bygget av et annet
materiale enn de fleste av oss
ved å gjennomføre en imponerende Twostar sammen med
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sønnen Morten. I et race som
var så tøft at mange kjente seilerprofiler kastet inn håndkleet
og nye båter led rigg- og seilhavarier, satte Martin spinnaker i kulingen ut fra Tromøysund og seilte skjorta av de
fleste i sin Lethe på veien mot
Garnholmen. Med et stort glis
sto han på brygga etter løpet
og fortalte entusiastisk om ’en
fantastisk seilas’, mens utallige
konkurrenter slikket sår og

takket for at de kom helskinnet i mål. En imponerende innsats av en helt spesiell seiler.
Jeløy Seilskole som ble vedtatt
startet i fjor er nå etablert med
egen logo og hjemmesider. De
første kursene er avholdt, høstens tilbud er klare og nye kurs
er under utvikling. Første kurs
ut i høst er en ny runde med
båtførerprøven.
Vi trenger gode trenere for å
holde klubben i god sportslig
utvikling. Kanskje er trenerne
vår aller viktigste ressurs. I år
har vi arbeidet bevisst med å
skape lagfølelse og samarbeid
mellom trenerne – det skal

være status å være trener for
Moss Seilforening. Karl Einar
Jensen har ledet utviklingsprogrammet og har trukket inn
mange av klubbens tidligere
storseilere som velvillige ressurspersoner i prosessen.
I vinter er det havna som
skal få den største oppmerksomheten. Nordre molo skal
endelig forbedres. Alle avtaler
og godkjennelser er på plass og
arbeidet kan komme i gang.
Havnestyret gjorde
i fjor en kjempeinnsats med sin
sikringsplan for
bryggene og med
’ny’ nordre molo
skal Søly bli en
trygg havn i vinter.
Bryggeanlegget
vårt er imidlertid
sterkt preget av
tidens tann og må
fornyes. Dette er
ingen nyhet, og vi
har en tid arbeidet
med planer for
oppgradering.
Siden Søly ble anlagt har det
skjedd mye med både bunnforholdene, bryggene og ikke
minst båtparken. En båt på 28
fot var stor da Søly åpnet!
Dagens tur- og regattabåter er
både dypere, bredere og lengre
og dette må vi ta inn over oss
når vi vurderer nye flytebrygger.
Takk for i sommer – jeg
håper vi sees på seilerfesten vår
i november!

Thorstein

MOSS SEILFORENINGs
ÅRSMØTE 2008
avholdes i Klubbhuset, Søly onsdag 22. oktober kl. 19.00
Dagsorden:
Vedtak om lovlig innkallelse av Årsmøte
Valg av møteleder
Valg av referent
Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen og være tellekorps
Behandle foreningens årsmeldinger for 2008
Behandle foreningens regnskap, samt revisorberetning for 2008
Behandle innkommende forslag
Fastsette kontingenten for 2009
Vedta foreningens budsjett for 2009
Bestemme foreningens organisasjon for 2009
Valg for 2009
Utdeling av «Dommerpokalen», «Chr. Hermansens minnepokal», «Havfruepokalen» og «Sjøfareren».
Avslutning
Ta med denne utgaven av Signal på Årsmøte.
Det blir en kort pause, under forhandlingene, med en enkel gratis servering av kaffe og wienerstang.

Plass for egne notater:

Signal
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ÅRSBERETNING
FRA HOVEDSTYRET 2008
Hovedstyret har bestått av:
Leder
Nestleder/sportslig leder
Sekretær
Kasserer
Leder Jollegruppen
Leder Tur-og Hav
Leder Finansgruppen
Leder Klubbhuset
Leder Havnestyret
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Hovedstyret har i foreningsåret
2007/2008 avholdt 9 møter.
Arbeidsutvalget, som består av
hovedstyreleder, sekretær og
kasserer har stått for den daglige driften av foreningen.
Gruppelederne har hatt ansvaret både sportslig og økonomisk for sine respektive grupper.
Nestleder, som er leder av
sportskomiteen, har hatt det
overordnede ansvaret for våre
arrangementer, samt intern
opplæring, så som dommer- og
arrangørkurs.
Moss Seilforening har 717
medlemmer og foreningens
økonomi ansees være solid.
En stor takk går til våre
sponsorer og samarbeidspartnere for betydelig støtte til
foreningens arbeide.
Helly Hansen er fortsatt
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Thorstein Tønnesson
Morten Knudsen
Bente B. Paulsrud
Hans-Peter Raspotnig
Cathrine B. Lauritzen
Terje Turøy
Sigurd Coates
Tove Kure
Ivar Olsen
foreningens hovedsponsor og
Belamarin har gjennom Moss
Raymarine Race bidratt betydelig til å sette Moss Seilforening på regattakartet med et
godt arrangement både sportslig og sosialt.
En rekke av byens firmaer
støtter foreningen med reklame
på våre optimistjoller og på
flytebryggene. Samarbeidet
med næringslivet ivaretas av
Finansgruppen.

AKTIVITETER
Foreningsåret 2008 har vært
meget aktivt. Som vanlig har
de fleste aktivitetene vært i
Jollegruppen.
På årets Påskesamling deltok 60 seilere fra forskjellige
jolleklasser. Påskesamlingen
betyr mye, ikke bare for for-

eningens jolleseilere, men den
er av stor betydning regionalt
og nasjonalt.
Årets regattasesong ble
skutt i gang av Gunda allerede
27 april. Jolleseilerne kan også
i år fremvise meget gode
sportslige resultater. Vi nevner
spesielt Norgesmester i Zoom
8, Eline Norum Snerlebakken
og Mathias Mollatt som ble
Norgesmester i Laser samt
vinner av Norgescupen. Han
ble også utpekt av NSF som
”årets juniorseiler”.
Rekruttering og breddeidretten er meget godt ivaretatt
i Jollegruppen.
Tur-og Havgruppen har
gjennomført sitt tradisjonelle
opplegg med temakvelder og
interne regattaer med god oppslutning.
Flere av gruppens medlemmer har deltatt i store nasjonale og internasjonale regattaer
og oppnådd gode plasseringer.
Trond Kristensen og mannskap
i Too Aiming First, ble vinner
av klassemesterskapet i ORCI
– liten klasse. Han vant også
sin klasse i ORCI ranking.
Jan Erik Ruud og mannskap
i Marielle VII vant rankingen i
ORCI – stor klasse.

☛

OPPLÆRING
Jeløy Seilskole har i vinter hatt
sin første sesong med tilbud
om fritidsskipperkurs, dessverre uten at noen meldte seg på,
men kurs for å ta båtførerprøven ble avholdt. Alle 12 deltagere på kurset besto eksamen.
Foreningen har også
avholdt foreldre- regler og
arrangørkurs.
Kursene har holdt holdt høy
kvalitet og tilbakemeldingene
fra deltagerne er gode.
Året rekrutteringskurs
hadde 18 deltagere som fullførte. Det har vært arrangert flere
uker med seilskole i foreningens regi i sommer, noe som er
et meget populært tilbud til
barn uten seilerfaring.

HAVNA
Havnegruppen har i foreningsåret fulgt opp vedtatte tiltaksplaner, blant annet med oppgradering av nordre molo.
Dette arbeidet ble utsatt på
grunn av formelle omstendigheter (omtalt i Havnestyrets
beretning). Råde Graveservice
vil nå starte dette arbeidet i
høst og være ferdig til jul.
Prisen på arbeidene er reforhandlet og vil bli under budsjett.

HUSET
I sommer ble kjøkkenet pusset
opp. Mange dugnadstimer ble
nedlagt, tak og vegger ble malt
og innredning skrudd sammen
og montert.

Utleievirksomheten har gått
veldig bra, vi ender over budsjett.
For øvrig har foreningen
aktive innen brett- og modellbåt seiling.
For ytterligere opplysninger
vises det til de forskjellige
gruppenes årsberetninger.
Hovedstyret vil til slutt takke
medlemmer, foreldre, tillitsvalgte, trenere og dommere
for det store arbeide og engasjementet som er nedlagt for
Moss Seilforening.

For Hovedstyret
Bente Brudal Paulsrud
Hovedstyrets sekretær
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ÅRSBERETNING
FRA JOLLEGRUPPA
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VM-seilerne fra Moss. Foran fra venstre Eline Norum Snerlebakken, Andreas Hole,
Madeleine Bremsrud Lauritzen og Ann Kristin Tangevold.
Bak fra venstre Marius Dyhr Petersen, Sara Børresen og Jens Kristian Hole.
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Årsberetning fra
Huskomitéen

«Bollegjengen» nyter septembersolen i Søly.

Signal

Komiteen: Leif Bjerke, Randi
Horn, Ann Kristin Børresen,
Tove Kure

16

Dette driftsåret har vi ferdigstilt ett stort prosjekt, nemlig
nytt kjøkken. Det gamle var
langt på overtid, og var i ferd
med å falle helt fra hverandre.
Det er mange dugnadstimer
som er lagt ned på tømming,
riving, maling, montering og
flislegging. Det var spesielt viktig å ta hensyn til de behov
som er under de store seilarrangementene våre - benkplass,
kjølekapasitet, ekstra stekeovn.
Tilbakemeldinger så langt
tyder på at kjøkkenet fungerer
meget bra.
Klubbhuset har vært flittig
brukt av veldig mange mennesker. Sommerskole, regattaer,

innkjøp og varemottak, møtevirksomhet, papirarbeid, opprydding, forefallende arbeid…
Vi har hatt mange leietagere i
løpet av året, og utleievirksom-

heten kommer til å ende opp
noe over budsjett. Inntekter fra
kiosksalg, derimot, en god del
under, ser det ut til. Vi fikk i
løpet av året melding fra vaskebyrået om prisøkning, så den
posten ble en del høyere enn
budsjettert.
Innkjøp av driftsmateriell
som toalettpapir, såpe o.a. er
en stor post; vi er veldig mange
mennesker som bruker huset…
Og sånn skal det fortsette å
være. - Seiling, samhold og
glede, i en av landets mest aktive seilforeninger.
Huskomiteen takker for seg
for denne gang, og ønsker alle
en fin høst og vinter.

Hans - den glade giver til
utsmykningen av klubbhuset.

På vegne av komiteen,
Tove Kure

Årsberetning fra
Havnestyret
Havnestyret har denne sesongen bestått av følgende:
Ivar Olsen (leder), Einar
Larsen, Morten Jansen, Hilde
Brodahl, Asbjørn Utaker og Per
Sverre Sanden(Moss kommune).

Nordre og nordøstre molo som
skal utbedres.
Etter utbedring av moloen,
vil det bli satt opp skilt med lys
for å markere havneinnløpet.
Dette håper vi skal bidra til en
sikker innseiling i mørke høstkvelder.
Det er satt opp ny informasjonstavle på vaktstua. Vi ber
alle ta en titt bortom, da vi vil
bruke den til nyttig informasjon.
Havnestyret vil til slutt få
takke alle som har bidratt til
vedlikehold og rydding i havna.
Vi vil be alle som ser ting som
bør rettes på, forbedres eller forenkles komme med forslag til
havnestyret. Skriv ned og legg
det i postkassen ved døra til
havnekontoret.
Med hilsen Ivar Olsen,
leder i havnestyret
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En båtsesong er over for mange,
båter blir pakket inn for vinteren, utstyr får hvile hjemme og
tankene beveger seg muligens litt
vekk fra båt og havn. For at vi
alle skal trives i Søly, trengs det
vedlikehold, fornyelser og planlegging for neste sesong.
Det ble besluttet på forrige
Årsmøte at vi skulle forsterke
nordre molo. Dette arbeidet ble
dessverre utsatt av formelle årsaker. I prosessen hadde havnestyret og Råde Graveservice et eget
møte med naboer og Søndre
Jeløy Vel. Nå er alle formaliteter
på plass. Arbeidet med moloen
vil foregå nå i høst i regi av
Råde Graveservice og være fullført før jul.
Det er observert noen personer som tror at steinene på moloen er lagt der for å kastes på
brennmaneter. Dette er feil. De
er lagt der for å beskytte havna
mot uvær. Vi håper at alle tar
tak i dette, så vi slipper store
kostnader med å fylle på med
stein. På flere plasser i havna må
vi rense opp etter steinkasting.
Dette skulle vært unødvendig.
Vi har fått på plass utstyr for
sikring av havna i høststormer.
Dette er testet ut og fungerer
bra. Vær oppmerksom på trossene som spennes mellom bryggene. Vi fjerner disse når været
legger seg og belastningene på
bryggene avtar.
Som alle ser, begynner tidens
tann å tære på våre flytebrygger.

Særlig havnesjefen, men også
havnestyrets medlemmer, har
drevet kontinuerlig vedlikehold.
Vi vil gjerne ha hjelp av flere til
dette arbeidet. I verkstedet ligger
det ferdig kappa planker, spikerpumpe, hammer og spiker klar
til bruk.
I fjor høst hadde vi dugnad
på grøntanlegget mot sjøen.
Dette er arbeid vi må fortsette
med. Grøntanlegget mot veien
begynte å innta en størrelse som
våre naboer satte liten pris på.
Dette er nå rettet på av Jeløy
vaktmesterservice. Vi vurderer å
bruke dem til årlig vedlikehold
av dette området.
I løpet av sesongen er røde
og grønne skilt ferdig montert
på ca 180 plasser. Havnestyret
er fornøyd med at mange har
tatt skiltene i bruk. Men potensialet er større og vi oppfordrer
alle til å snu skiltet når de forlater havna, slik at vi på den
måten kan yte bedre service
overfor gjestende båter. Det har
dessverre oppstått visse komplikasjoner, og vi kommer til å
sette opp skilt med regler for
benyttelse av grønne plasser.
Dette er gjesteplasser for folk
som er ute på tur og ikke «langtidsparkering» for tomme båter.
Skal båten forlates, skal det gis
beskjed med navn og telefonnummer på eier av båten til havnesjef eller nattevakt.
Det er på tide med en opprydding i kablene for landstrøm.
Vi krever at alle båteiere bruker
utstyr som er godkjent for utendørs bruk. Vi har alt for ofte
overledning på vårt anlegg.
Dette skader båter og anlegg, og
vi må bli kvitt dette problemet
gjennom felles innsats.
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Fra havnesjefen
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Tilsynelatende er det fortsatt
enkelte som tror at de uten
videre kan låne bort båtplassen
sin til venner og bekjente. Man
kan gjøre det, ja. Men undertegnede (eller et medlem av havnestyret) skal ha beskjed, og det
skal betales en avtalt havneleie.
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Nordre molo
I skrivende stund ser det ut til at
utbedringen av nordre molo
starter opp ca. annen uke i oktober med ferdigstillelse ca. første
november. Under arbeidene med
moloen vil vi flytte en del båter
da det er en viss fare for steinsprut under tippingen av grov
stein. Her håper vi på og regner
med folks gode samarbeidsvilje.
Hele moloen skal få en bredde
oppå lik tre meter og den ytre
delen som ligger nordøst-sydvest
skal løftes en meter. Og i tillegg
forsynes med en enmeter høy
brystning. Ny badebrygge med
trapp vil også komme på plass.
Røde og grønne
Omtrent halvparten av de røde
og grønne skiltene ble montert i

tide før ferien. Resten er tatt nå
etter ferien. Det er ikke montert
snorer i skiltene for å hindre at
de kan mistes i sjøen. Men det
er lagt til rette for det med hull
både i skiltet og i festebraketten.
Så det kan hver enkelt selv gjøre.
Begge de ytre molo armene, hele
E-brygga, F-bryggas syd side og
C-bryggas nordside, til sammen
ca. 180 skilt er dermed på plass.
Erfaringen med skiltene er
delte. At de har fungert etter sin
hensikt for alminnelige overnattende gjester i havna er hevet
over tvil.
Jeg kjenner til tre tilfeller
hvor det har vært ugreit, og det
har vært tilfeller hvor gjesten
har kommet inn, funnet et grønt
skilt, lagt seg der og så forlatt
båten. Dette uten å meddele
noen om hvem de er, telefonnummer eller hvor de kan treffes. I to av tilfellene var det skrevet en dato med tusj på skiltet.
Plass-innehaverene meldte sin
hjemkomst før denne dato og
der sto vi uten mulighet til å få
tak i båteieren. I det ene tilfellet
var sågar båten fastlåst. Men

selvfølgelig har de som la seg
der, regnet med at det var greit
fram til den påskrevne datoen.
Jeg tror vi har lært to ting av
dette, nemlig at vi ikke skal skrive dato på skiltene. Ring nattevaktene i god tid før hjemkomst
og be dem snu skiltet fra grønt
til rødt. Og det andre, som jeg
mener er svært vesentlig, er at vi
på en eller annen måte må få
informert våre gjester om at de
ikke må forlate båten før de har
lagt en beskjed i havnesjefens
postkasse på klubbhuset. Jeg ser
for meg noen tydelige og pene
skilt på land innenfor hver brygge/molo. Må ta en runde i havnestyret på dette. Kom gjerne
med gode ideer.
På sikt må det komme en
regel hos oss, som jeg har sett
andre steder, om at ved fravær
eksempelvis to netter eller mer,
så skal skiltet snues til grønt.
Truckførersituasjonen
Våre gamle slitere Arvid, Arild
og Hallvard ønsker forståelig
nok å overlate rattet til nye krefter og vi har lyktes i å knytte til

☛

Foto: Henning Jensen.

oss en meget habil truckfører fra
Moss Havn, Baard Hermansen.
Han tar jobben etter arbeidstid,
hvilket innebærer at vi må lage
en ordning med utvalgte faste
kjøretider for opptak og utsetting. Se vår nye oppslagstavle på
vaktbua. Takk Hallvard, Arild
og Arvid for den kjempeinnsatsen dere har ydet foreningen
gjennom alle år.
Rydding av busker og trær
Langs Strandpromenaden er det
nå skåret ned til rota. Det var
nødvendig da det var gått for
langt. Her har vi et pålagt hensyn å ta til våre naboer i vest, og
beplantningen skal i fremtiden
holdes nede på maksimalt to til
to og en halv meters høyde.

Spesialavfall
Vår container for ”farlig avfall”
har fått nye plakater som forteller svært detaljert hva som skal
hvor. Vær så vennlig og les
disse nøye, og respekter det som
står. Hvis det ikke gjøres, er
Rang Sells pålagt å sortere ut
avfallet, hvilket koster oss dyrt.
Og ting som ikke hører hjemme
her, eksempelvis gamle kjøleskap
og vifteovner, skal til Solgård
Skog. Det er dere som må bringe
det dit!
Joller på hekken
Vi vet alle at bryggene våre, og
jeg tenker mest på utliggerne, er
gamle og ikke lenger er i noen
spesielt god forfatning. Joller
som heises opp i akterstaget
representerer et relativt stort
vindfang. Det er grunn til å varsle om at slik jollelagring ikke
bør skje. Søk andre metoder.

Måkeskitt - skjell på bryggene
En stadig plage er måkeskitt på
båtene våre. Det er derfor en
meget god ide om hver enkelt
båteier sørger for å skrape skjell
av bryggene. Da blir det vesentlig mindre interessant for
måkene å oppholde seg hos oss.
Hver og en tar sin bås. Redskap
er å få låne i verkstedet, som alle
har tilgang til.
Nøkkel til verkstedet henger i
vaktrommet, og alle som er på
fast leiekontrakt i havna har
nøkkelkort til vaktrommet. Har
noen mistet det, så meld dere
hos undertegnede.
Etterlatte master i masteskuret
Det har i hele sommer ligget syv
master i havneskuret. Noen av
disse er sågar overliggere fra et
og kanskje flere år tilbake.
Vennligst meld dere, dere som
eier disse. Om eventuelt noen,
selv om de ikke er eiere, kan
hjelpe med å få mastene identifisert, er jeg takknemlig.

Med vennlig hilsen Aksel
Ellefsen
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Strømmålere
En helt rettferdig måte å måle
strømforbruket til dem som ligger i sjøen om vinteren er helt
utenkelig uten en egen strømmåler for hver enkelt båt. Det
arbeides derfor med et tilbud fra
ABB på en slik enhet. Vi håper
den kan bli å få til en overkommelig pris. Se eventuelt oppslagstavlen.

Krybber
Nok en gang: dere som skal
sette båten på land, sørg for å
ha utstyret i orden på forhånd,
smør opp strekkfisker, finn frem
nødvendige treklosser o.s.v. Spar
truckfører og andre for unødvendig venting!
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Årsberetning
Tur- og Hav

20

Som vanlig skulle «den lille seilas» gå av stabelen 30. desember. Årstiden tatt i betraktning,
ble fjorårets utgave noe overraskende amputeret pga. lite
vind. Noen båter slapp dog
fortøyningene og seilte en liten
tur i flott, klart vær. Motivasjonen ble nok hentet både av
det faktum at det var lenge
siden siste seiltur, lenge til
neste og en sosial avslutning på
klubbhuset om kvelden.
Temakveldene er solid forankret som en viktig del av turog-hav-styrets virke. Så også i
denne perioden, i forhold til i
fjor ble det innhentet noe mer
ekstern foredragshjelp, men
allikevel med innslag av lokale
størrelser. Det som er viktig å

merke seg er at også foredragsholdere som ikke tilhører vårt
nærmiljø, er hanket inn
gjennom lokale folk som
”kjenner noen.” Dette beviser
at i forbindelse med temakveldene er det viktig at folk tenker gjennom hvem de kjenner
og hva disse kan brukes til.
Det er utrolig hva folk vet og
kan og som også kan være
interessant for oss andre.
Nytt i år var at førstemann
ut allerede i desember stilte til
dyst, Bjørnar Erikstad, handikappet seiler, tegnet og fortalte
engasjert om hans vei mot
Beijing og de olympiske leker.
Fortalt av en mann uten armer,
men dog sterke tenner, får man
utvilsomt et utvidet perspektiv

i forhold til det man driver
med. Oppmøtet var relativt
tynt, noe som kanskje kan tilskrives valg av dato. Desember
er ikke alltid tiden hvor freden
senker seg og man har tid til å
overvære foredrag i seilforeningen.
På nyåret var det igjen tid
for ”årets sjøfarer”. Denne
hedersbetegnelsen falt i år på
Magnhild og Hans Petter
Raspotnig. Mange i deres alder
ville nok kjøpe ny båt, men
ikke mange i deres alder ville
seile den nye båten hjem fra
Frankrike! Som om ikke det
var nok; tur-retur Bergen er vel
heller ikke hverdagskost for de
aller fleste av oss, men
Raspotnigs gjorde det!

☛

man at 35 fot ikke er stort og
at en spinnaker under hundre
kvadrat er mest egnet for joller.
Like sikkert som NRKlisensen var siste kveld viet
Navigare cup. Opplegget var
mye som i fjor, dog som et forsøk på å få flere båter med, ble
antallet klasser utvidet noe.
Det skal sies: ikke mange seilforeninger stiller med like
mange klasser som Moss i de
ukentlige regattaene. Oppunder 30 deltakere skulle vel
tilsi at man er på rett vei.
Pinseturen i år ble, som de
fleste vel vet, ikke noe av.
Dette grunnet en kombinasjon
av tidlig pinse og laber interesse. Kan se ut som Moss seilforenings pinsetur som vi kjenner den er på vei i dvale.
Tur og hav kan vel også sies
å ha vært delaktig i arrangeringen av Raymarine race i
midten av august. Dette er jo
en regatta som har fått kjørt
seg inn noen år og vist seg mer
og mer populær, noe som selvsagt er hyggelig. Tilbakemeldingene er utelukkende
positive, både med hensyn på
det sosiale og regattaen som
helhet.

Gedigent premiebord til
Raymarine Cup.

Tur og havs aktivitetsnivå i
året som har gått må vel kunne
bedømmes på det jevne, hvilket
betyr at ingen har jobbet på
seg magesår eller gått nevneverdig utenom malen fra i fjor.
Tur og havstyret har bestått av
følgende personer:
Terje Turøy (leder)
Christoffer Fjeld-Eiken (sekr.)
Arrangementkomiteen:
Kåre-Jonny Larsen (leder)
Trond Kristensen
Per Halvorsen
Aage Longva
Regattakomiteen:
Erik Johannessen (leder)
Hans-Peter Raspotnig
Asbjørn Utaker
Walter Kristensen
Valgkomiteen:
Morten Knudsen
Steinar Viken
Christoffer Fjeld-Eiken, sekr.

Signal

I februar var skipslege Stig
Aakre invitert og han kom og
fortalte om tur til Antarktis
som medlem på Seilmagasinets
chartrede båt. Han hadde
mange historier godt illustrert
med flotte bilder, ikke mange
får oppleve den slags!
Nok en måned senere var
temaet Norlys/NORC og handikappseiling og det var duket
for storfint besøk fra seileres
aller helligste rekker, Thomas
Nilsson, leder i NORC og for
øvrig profilert toppseiler,
Torstein Tønneson, vår O store
leder, men også styremedlem i
Norlys, og til slutt en annen
lokal størrelse kjent fra regattabanen: Trond Kristensen.
Disse tre er i sannhet en oppkomme av kunnskap og erfaring.
Så tilslutt i serien av temakvelder utenom Navigarepresentasjonen kom nok en
gang Thomas Nilsson, denne
gangen som storbåtseiler, han
har blant annet seilt på flere
Fram- båter. Denne gangen
snakket han om hans erfaringer på den siste, TP 52. Når han
fortalte om livet og forholdene
om bord i en slik båt, skjønner
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Resultater fra nasjonale regattaer for tur- og havseilere
Plass
1
4
1

Båtnavn

Skipper
NORC Ranking 2008

1
7
9
1
1
4
1
1
1
1

Marielle VII
Marielle VII
Marielle VII
Marielle VII
Marielle VII
Marielle VII
Too Aiming First
Too Aiming First
Too Aiming First
Too Aiming First
Too Aiming First
Too Aiming First
Too Aiming First

Jan Erik Ruud
Jan Erik Ruud
Jan Erik Ruud
Jan Erik Ruud
Jan Erik Ruud
Jan Erik Ruud
Trond Kristensen
Trond Kristensen
Trond Kristensen
Trond Kristensen
Trond Kristensen
Trond Kristensen
Trond Kristensen

4

Too Aiming First

Trond Kristensen

Klasse
ORCi stor klasse Totalt
ORCi stor klasse Larvik
ORCi stor klasse Raymarine Race Moss
ORCi stor klasse Færdern
ORCi stor klasse Hollændern
ORCi stor klasse Åsgårdstrand
ORCi liten klasse Totalt
ORCi liten klasse Larvik
ORCi liten klasse Raymarine Race Moss
ORCi liten klasse Marstrand
ORCi liten klasse Færdern
ORCi liten klasse Hollændern
ORCi liten klasse Åsgårdstrand

ORCi EM 2008
ORCi liten klasse Marstransd

Total 40.7 Ranking 2008
1

Marielle VII

Jan Erik Ruud

Totalt 40.7

FÆRDERSEILASEN 2008
2
11
1
9
1
2
1
1
4
2
4
3
4
5
6
7
9
9
10
10

Marielle VII
Too Aiming First
Marielle VII
First Adventure
Marielle VII
Too Aiming First
Papillon
Ulas Minde
New Deal
Kaizen
Flyer
Pampero IV
Alizee
Rastløs
Chrivi
Rabbagast
Wilma
Coulant
Snaxy
Kristina

6

Patos

Jan Erik Ruud
Trond Kristensen
Jan Erik Ruud
Simen Syrrist
Jan Erik Ruud
Trond Kristensen
Erik Johannessen
Hallvard A. Hansen
Andreas Hverven
Audun Amundsen
Bjørn Johansen
Johan Thue
Ole-Petetr Pollen
Lars Reinskou
Arild Johnsen
Thorstein Tønnesson
Eirik Dyrop
Per Andreas Vogt
Henning Tønnesson
Joachim Bakke

Overall
Overall
First 40.7
First 40.7
ORCi stor klasse
ORCi liten klasse
LYS 1,19-1,21
Skøyteklasse C
LYS R33
LYS u. sp. SON
LYS u. sp. <= 1,13
TUR 2
Flerskrog
Flerskrog
Hallberg-Rassy
LYS 1,17-1,18
LYS <= 1,06
LYS Bavaria > 38 fot
LYS R40
Fenix

SHETLAND – BERGEN RACE 2008
Terje Turøy

LYS <= 1,20

HOLLÆNDERSEILASEN 2008
1
6
3
1
1
7
8
3
3

Marielle VII
Simare II
Too Aiming First
New Deal
Den lille havfruen
VannaRi
Rubina
Ulas Minde
Rastløs

5
8
3
10

Rabbagast
Tuska
Coulant
Madame X

1
5
6
2
10

Rastløs
Lethe
Rabbagast
Blå
Amalie

Jan Erik Ruud
Terje Lunder
Trond Kristensen
Karl-Einar V. Jensen
Stig Rolfsvåg
Bjørn Tore Pettersen
Asbjørn Utaker
Hallvard A. Hansen
Lars Reinskou

First 40.7
First 40.7
ORCi
Shorthanded LYS
LYS u/sp. <= 1,14
LYS 1,19-1,23
LYS 1,19-1,23
Skøyter kl. D
Flerskrog

HELLY HANSEN SKAGEN RACE 2008
Thorstein Tønnesson
Per Arne Thomassen
Per Andreas Vogt
Aage Longva

LYS <= 1,18
LYS <= 1,18
LYS 1,19-1,25
LYS R30

Signal

WATSKI SKAGERAK TWO-STAR 2008
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Lars Reinskou
Martin Knudsen
Thorstein Tønnesson
Øyvind M. Vedeler
Magne Jensen

Flerskrog
LYS 1,14 – 1,20
LYS 1,14 – 1,20
LYS 1,21 – 1,24
LYS 1,25 – 1,30

MOSS RAYMARINE RACE 2008
1
1
4
8
9
2
1
2
3
4
2
4

Marielle VII
Marielle VII
Too Aiming First
Rubina
El Nino
Alizee
VannaRi
SnaXy
Frida
Dagny
AdAstra
Chablis

Jan Erik Ruud
Jan Erik Ruud
Trond Kristensen
Asbjørn Utaker
Harald Støre
Ida Skirstad Pollen
Bjørn Tore Pettersen
Henning Tønnesson
Walter Kristensen
Christoffer Fjeld-Eiken
Jan Øivind Moskaug
Kåre-Jonny Larsen

Lars Grande’s Minnepokal
ORCi stor klasse
ORCi liten klasse
LYS < 1,30
LYS < 1,30
Flerskrog
LYS Tur m. sp.
LYS Tur m. sp.
LYS Tur m. sp.
LYS Tur m. sp.
LYS Tur u. sp.
LYS Tur u. sp.

Overall resultater er tatt med opp til 3. plass, klasseresultater opp til 10. plass
Resultater HH Navigare Cup, se egen resultatoversikt

Helly-Hansen Navigare Cup 2008 - Resultater
LYS RACING
Plass

Seilnummer

Skipper

OVERALL
Poeng

Plass

Seilnummer

Skipper

Poeng

1

NOR-11590

Jan Erik Ruud

8

1

NOR-11590

Jan Erik Ruud

8

2

NOR-12800

Trond Kristensen

20

2

NOR-6753

Erik Johannessen

17

3

NOR-12202

Christoffer Fjeld-Eiken

22

3

NOR-10925

Hverven / Jensen

32

4

NOR-10085

Tove Kure

33

4

NOR-8659

Einar Hågensen

44

5

NOR-7183

Heidi Tønnesson

38

5

NOR-5577

Walter Kristensen

46

6

NOR-11418

Jensen / Turøy

47

7

NOR-12800

Trond Kristensen

47

8

NOR-12202

Christoffer Fjeld-Eiken

67

LYS KLASSE
Plass

Seilnummer

Skipper

Poeng

1

NOR-5577

Walter Kristensen

13

9

DEN-418

Stig Rolfsvåg

78

2

NOR-11418

Jensen / Turøy

15

10

NOR-11955

Hans-Peter Raspotnig

84

3

NOR-13353

Asbjørn Utaker

27

11

NOR-7342

Harald Støre

88

4

NOR-7342

Harald Støre

29

12

NOR-4315

Bengt Madsen

89

5

NOR-11009

Bjørn Tore Pettersen

30

13

NOR-13353

Asbjørn Utaker

91

6

NOR-11421

Aage Longva

49

14

NOR-11808

Kåre-Jonny Larsen

93

7

NOR-12386

Audun Amundsen

62

15

NOR-11009

Bjørn Tore Pettersen

96

16

NOR-6938

Steinar Viken

97

LYS TWO STAR
Plass

Seilnummer

Skipper

17

NOR-10519

Inger Anne Boman

102

Poeng

18

NOR-10744

Arild Johnsen

112

NOR-10085

Tove Kure

136

1

NOR-6753

Erik Johannessen

8

19

2

NOR-10925

Hverven / Jensen

14

20

NOR-2184

Johan Thue

137

3

NOR-8659

Einar Hågensen

19

21

NOR-11902

Gregor Jan Gzyl

161

4

NOR-4315

Bengt Madsen

30

22

NOR-7183

Heidi Tønnesson

169

5

NOR-6938

Steinar Viken

35

23

NOR-11421

Aage Longva

170

6

NOR-9911

Glenn Petersen

48

24

NOR-9911

Glenn Petersen

190

25

NOR-5762

Runar Thøgersen

203

26

NOR-6246

Einar Larsen

206

27

NOR-12386

Audun Amundsen

225

TURKLASSE
Plass
1

Seilnummer

Skipper

DEN-418

Stig Rolfsvåg

Poeng
14

2

NOR-11955

Hans-Peter Raspotnig

15

3

NOR-11808

Kåre-Jonny Larsen

20

4

NOR-10519

Inger Anne Boman

26

5

NOR-10744

Arild Johnsen

29

6

NOR-2184

Johan Thue

40

7

NOR-11902

Gregor Jan Gzyl

62

8

NOR-5762

Runar Thøgersen

75

9

NOR-6246

Einar Larsen

76

Jan Erik Ruud vinner i år Helly Hansen Navigare Cup
for 20. gang!
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Signal

ISAF jr. VM med deltagere
fra Moss Seilforening

24

Dette arrangement er det største
en ungdomsseiler kan delta i,
utenom OL. Det avholdes årlig
og for å delta må man være tatt
ut av det nasjonale seilforbund
og seilerne kan høyst være 18 år.
Hvert land kan bare delta med 1
båt i hver klasse. Denne gang
var det Danmark som var arrangør, med bukten utenfor Århus
som arena. Moss Seilforening
hadde 3 dyktige seilere som fikk
lov til å delta. Mathias Mollatt i
Laser, Per Frisenfeldt Horn og
Erik N. Snerlebakken i 29’er. De
dro til Århus den 9. juli for å
seile sammen med de beste ungdomsseilerne fra hele verden.
Mathias deltok i samme mesterskap i 2006, den gang ved
Weymouth i Sør-England, der
OL regattaene går i 2012. Han
kunne fortelle de andre om sine
erfaringer, men hadde først og
fremst egne ambisjoner om medalje. Muligheten var der, bare
det ikke blåste for kraftig. Mye
av overgangen fra Europajolle
skyldes et sterkt ønske om å
prestere på høyt nivå i Århus.
Per og Erik så på seg selv mer
som læregutter i denne sammenheng, noe annet mente de var
urealisteisk etter relativt kort tid

i 29’eren. I motsetning til
Mathias, så håpet de mest på
mye vind, det er i slike forhold
de hadde de beste resultatene
tidligere i våres. At mesterskapet
var stort følte de alle, men spesielt under åpningen og avslutningen fikk du virkelig følelsen
av å være med på noe stort og
internasjonalt.
Etter ankomst i Århus, ble de
innlosjert på flott hotell og fikk
utlevert sine båter for mesterskapet, helt nye og levert direkte fra
produsenten. Mye var ikke på
plass, og noe var ikke festet eller
laget slik de var vant til. Men
også dette gikk greit. Noen lang
treningstid i båten fikk de ikke,
da det under prøveregattaen var
svært lite vind.
Første regatta dag kom vinden i kraftige tak og med mye
vind og mange regattaer på en
dag, ble det en prøvelse for
hodet og muskler. Mangel av
båttesting var svært uheldig for
Mathias. Det viste seg at båten
ikke var helt tett, den tok inn
mye vann i de store bølgene som
var. Skroget måtte tømmes
mellom hver regatta og han sank
nesten på vei inn etter siste seilas. Mange liter vann ekstra, er

ikke bra når du vil hevde deg
blant de beste. Mathias følte at
troen på å nå sitt mål om medalje forsvant allerede første dagen,
hvor han etter 3 regattaer lå på
17 plass av 45 deltagere. Per og
Erik likte seg godt i mye vind,
men klarte ikke å henge med de
andre når kryssmerke var rundet. Slør i mye vind å bølger var
vanskelig og de kullseilte en del.
De fightet hardt for å komme i
den beste halvdelen av feltet. De
fikk mye skryt av trenere og
konkurrenter for forbedringer de
gjorde.
Alle tre hadde noen gode
opplevelser på regattabanen. I
mindre vind og med tett båt var
Mathias stadig topp 5 og ledet
enkelte regattaer, hvertfall etter
gode lenser, som han mestret
best av alle. Han seilte seg stadig
oppover etter den uheldige starten og ble 12 totalt, beste norske
plassering overall. Litt skuffet
var han, sett i lys av sitt mål,
men samtidig svært fornøyd
over å ha forbedret sin 28 plass
fra forrige gang og fikk det beste
resultat en norsk gutt har klart i
Laser på mange år.

☛

sosial kontakt med andre land.
Alle tre fra Moss fremhever en
god kontakt med seilerne fra
Danmark og Sverige. Språket
var jo greier, også hadde de vel
også truffet hverandre litt før. På
land hadde også god kontakt.
Det var felles evaluering blant
alle norske etter endt dag.
En trener var god å ha på
land når Erik og Per måtte forberede seg til en større protestbehandling. I en actionfylt båtklasse som 29’er skjer ting utrolig raskt, og på bane sammen
med katamaraner, kan det være
som å sette Formel 1 og GP
banesykel på samme arena. En
gang gikk det litt feil og de krasjet med en katamaran. Det
skjedde utenfor selve regattaene, men noe utstyr ble ødelagt
og noe måtte erstattes. Da var
det godt å ikke være alene, samt
å ha forsikring. Dette til tross,
synes begge det var et flott
arrangement. Vi fikk jo stadig
høre at vi seilte med de beste i
verden, så vi måtte jo tro på det
til slutt, sier gutta. Dette var et
stort arrangement å få lov å
delta på og vi fikk mange gode
venner. Men vi hadde trodd det
skulle være varmt i Danmark.
Det var kaldt og mye vind, så vi

Taktikkmøte.

hadde vel ikke med nok tøy, sier
de norske 29’er seilerne fra
Moss.
For de som ikke kunne være i
Danmark, kunne man allikevel
få med seg seilingen ”live”,
siden alle båter under ISAF Jr.
VM hadde databrikker og vi
kunne på Weben følge seilerne
fra start til mål. Vi kunne få
med oss alt – nøyaktige merkerundinger, kullseilinger, straffer,
løpende rekkefølge og målgang.
Alt sammen live. Arrangørene
hadde også en blogg mulighet så
regattaledelsen la inn om vindstyrke og retning, bane og starter og de som tittet på kunne
blogge med hverandre. Et fantastisk system som også kunne
trackes etterpå så seilerne kunne
evaluere seg selv mot andre, valg
de hadde tatt og hvilken banedel
som lønte seg osv. Seilasene kan
fortsatt sees i ”reprise” under
web-sidene til ISAF Jr. VM. At
ikke dette ble brukt i OL er ikke
lett å forstå.
Mathias, Per og Erik
fortalt til Peter Mollatt

Signal

Erik og Per fikk vanvittig
mye trening og tid på vannet
under dette mesterskapet. De
lærte mye underveis, både
gjennom erfaringer, observasjoner og fra andre nasjoners seilere. Som Per sier,- en bedre treningsleir kunne vi ikke hatt!
Erik sier også de lærte mye og
hadde kraftig progresjon i løpet
av mesterskapet. Spesielt trimmen på kryss er viktig og her
hadde de mest å hente på forbedringer. De ble 23 av 25 båter
og hadde mange gode resultater,
men det kraftige vinden førte til
kullseilinger og da gikk mange
båter forbi.
Som trenere hadde det norske
laget med seg Thomas
Guttormsen og Esben Slaatto,
men siden de bare var to og de
satt i samme båt som alle trenerne (stor Princess/seilbåt) så var
det ikke mye hjelp å få på
banen. Seilerne måtte klare seg
selv hele tiden på vannet, vurdere forholdene, beslutte hvor de
ville gå og stole på seg selv. Og
det synes de alle tre var greit.
Riktig nok hadde det vært greit
å få noen andre til å bekrefte
hva de mente om forholdene,
men samtidig kunne de jo snakke med andre seilere og fikk
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Signal

Med 500 år fra Moss til
Skagen og tilbake
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Endelig var dagen kommet da
vårens vakreste eventyr stod
for døra. 8 mann fordelt på 6
båter gjorde seg klare for årets
første lengre tur mot Skagen.
Som yngstemann på turen lå
det i mitt lodd og gjøre rede
for hva vi gjorde på turen.
Føler allikevel at jeg har noe
taushetsplikt. Med på turen
var Einar L, Einar H, Hans H,
Steinar V, Leif B, Rolf L, Eirik
B. og Philip.
Først litt om forberedelsen
til turen som hadde gått ganske så mange dager i forveien.
YR.no og DMI.dk ble konsultert flere ganger om dagen i
forkant. Det store spørsmålet
ved avreise er alltid, blir det
vind fra nord. Når reiser du?
Har du hørt om når de andre
reiser? En ting var i alle fall
sikkert, 6 båter skulle til
Skagen.
Vi startet tirsdag 23.04.08
og hadde avtale om å treffes på

flytebrygga på Nord -Koster på
kvelden. Snakk om en fantastisk dag vi fikk. Vind fra siden
og aktenfra. Dette tegnet godt.
Ble snakket gjennom flere løsninger på om hvordan vi skulle
komme oss til Skagen. Einar
H, Steinar og Rolf L var de
som forlot havna først neste
morgen. De hadde helt klare
planer om å være i Skagen på
kvelden.
Etter 16 timer var de alle 3
fremme i Skagen. Hadde fått
en kjempefin vind som gav
mulighet til å seile mesteparten
av veien. For referenten har
det ikke lykkes å få noe referat
om hvordan kvelden forløp. Vi
andre dro litt senere av gårde
med litt seil og litt motor og
det bar innaskjærs gjennom
Soten til vi kom frem til
Kærringø ved 1800 tiden. Som
yngstemann så jeg det som
oppgave å ”trimme” de litt
eldre. På med sko og oppstart

på en vandretur rundt øya.
For de som kjenner øya,
kan det meste av øya bli sett
på 35 minutter, men det er et
herlig sted. Tenk å få være på
øya nesten uten andre båter.
Vi var privilegerte. Mener å
huske at det lå 3 andre båter
der. Petersons Krog var åpen.
Dessverre hadde vi spist middag på forhånd.
Neste morgen bar det tidlig
ut av havn. Det kjekke med å
reise på tur med ” litt eldre ”
er at de står tidlig opp om
morgenen. Vekking kl. 0600.
Strekningen fra øya til Skagen
er ca. 30 nm. Burde derfor ha
mulighet til å klare turen på 6
– 8 timer med normal motstrøm. Alt var i rute, vi gjorden vår ankomst ved 15 tiden i
Skagen. De siste 8 nm. inn mot
Skagen er og blir lange. 2 knop
motstrøm.

☛

seg når du blir litt eldre. Før
bestilte vi 1/2 litere med pils.
Sågar flere. Nå bestiller vi flasker. Det bare er sånn. Kanskje
har vi lært fra tidligere turer.
Vi startet hjemturen på fredag og gjorde vår entre i
Smøgen etter en fantastisk seiltur. Hyggelig var det å komme
til Smøgen hvor jeg tror vi
registrerte maks 2 andre båter.
Vi la oss samlet innerst i kilen
og om kvelden dro vi alle på
Havsbadet til enkel bevertning.
På ettermiddagen kom regnet og det bare datt ned. Slik
var det også ved avreise på
lørdag hvor 4 båter seilte til
Hankøsundet og 2 båter dro til
Grebbestad. Vi ble forent med

1800 er satt. Einar med stø kurs
for Skagen.
våre familier på søndag ettermiddag. En fantastisk flott tur
var til ende.
Med dette lille referat, vil
jeg få takke alle de 7 andre for
en hyggelig tur. Yngstemann
var 58 år og eldste var 75 år.
Slik denne turen gikk, skal en
seilforening fungere. Alle tok
vare på alle. Sitter igjen med
det inntrykk av at alle storkoste seg.
Hvis det blir en ny tur til
våren, blir jeg med. 16 båter?
jeg bare spør. Blir du med?
Philip

Signal

Er bare en ting å si på turen
over, været var og ble fantastisk. Problemet var å finne
plass i Skagen. Alt var ledig.
Alltid mye lettere å finne plass
når de fleste plassene er tatt.
For å si det på en enkel måte.
Vi ”klæddet” oss sammen vi
”borgere av Moss”.
Etter at alle var kommet
trygt i havn og tatt i mot av de
som var kommet dagen i forveien, bar det rett opp på
Pakkhuset hvor de fleste spiste
husets fiskesuppe. Sammen
med noen øl følte vi alle som
vi var hjemme. Det finnes en
fast-foodkjede som heter 7 –
11. Slik er det også med oss
alle nå. Vi går ut klokka 19
og er tilbake i køya kl. 2300.
Det bare er sånn. Ettermiddagen ble satt av til handling
og andre kulturelle bevegelser.
På referenten virket som de
fleste var enkle i matveien.
Det ligger mye bra mat i pølser
og pils. Hva den enkelte kjøpte
hos skipshandleren, er og blir
en hemmelighet. Jeg har valgt
å ”ikke huske noe”. Hva som
var nytt for meg i år, og som
bruker Visakort, er at i
Danmark legger de nå på prisen med ca. 3 % hvis du betaler med Visa. Har tatt det opp
med min bank samt skrevet
brev til Forbrukerkontoret.
Mye har forandre seg i
Skagen etter at Sussi og Leo
dro fra byen. Fregatten er slettet til jorden og vil snart bli 24
leiligheter. For oss som har
hatt vår ”barndom” på
Fregatten, synes dette litt trist.
Hvem kan ikke huske lyse netter med sang og dans på bordene der inne. Eller de gangene
vi stod bakerst, sendt 100 kr
fremover menneskemengden,
og fikk 5 pils i retur. Dagens
alternativ blir Skawpub. Ikke
noe dårlig erstatning. Vi klarte
oss også der. Noe forandrer
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Hjelp!

Vi seiler flerskrogsbåt
og vi liker det!

Signal

Tekst og fotos: Ole Petter Pollen
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Tvers av Skagen med rosa
genaker.
Det slo meg at den rosa genakeren svulmet om kapp med
solen til styrbord for oss, idet
klokken slo 06:30 om morgenen.
Thomas ligger og sover, jeg
var i ferd med å passere øst for
Skagen alene på vakt, vi var på
vei Nordover. Bedre seiling
skal man lete lenge etter! Litt
kaldt kanskje? April er alltid
kald om natten, men nå varmet solen igjen.
Drøye 210 NM utseilt distanse gjennom 20 timers seilas
var vi meget godt fornøyd
med. Vi var 2 mennesker
ombord som seilte på 3 skrog.
Seilasen gikk fra verftet til
Quorning Boats syd i
Danmark, vi skulle til Søly.
Min nye trimaran, en
Dragonfly 35, var et stort fart-

øy der den dannet et rektangel
på 10,50 lengde og 8,20 meter
bredde.
I grunnen var det en optimal værmelding. SV god bris
der vi seilte øst av Jylland.
Ingen sjø og hastigheter opp
mot 17 knop ga oss dagen før
opplevelser som er vanskelig å
berette om. Thomas Moss,
Svensk FD-seiler, 505 verdensmester og en av Sveriges beste
allround seilere i dag, ytret at
dette er virkelig en annen
dimensjon av seiling.
Dimensjonen vi begge lenge
har søkt mot, etter å ha seilt
og opplevd så mye rart til sjøs.
Jeg sjekket kartet enda en
gang og verifiserte med plotteren. Nok engang ble jeg fasinert av at det gikk fortere enn
normalt. Vi nærmet oss området mellom Fredrikshavn og
Skagen der det ofte er mye tra-

fikk. Vi hadde hele morgenen
hatt vinden rett bakfra.
Værmeldingen sa vel noe om
en SV dreining og økende.. Vi
hadde i snitt ca 16 knop vind
nå.
Jeg så en seilbåt komme ut
av Skagens havn, godt revet
ned. En tanke begynte å kverne. Var det noe vi ikke hadde
fått med oss av værmeldingen?
Vi hadde toppet storseil og full
genaker, jeg var fortsatt alene
på vakt.
Som så mange vet er det
ofte trangt om plassen rundt
Nordspissen av Jylland. Om
natten er det tilsynelatende
greit. Men i dagslys, så er det
utrolig hvor mange båter som
skal rundt Skagens rev. For de
som har radar vil nok dette bildet være det samme dag og
natt, men vi hadde ikke radar.
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En annen kjensgjerning er at
ved sydlige vinder i de Danske
beltene og syd for Skagen, så
kan den samme vinden dreie til
SV og Vest i seilas Nordover
fra Skagens Rev.
Jeg merket jeg ble bekymret
da jeg så dævelskapet komme
brasende mot meg. Rett fra
Vest og vind måleren passerte
20 knop allerede før den vestlige økningen nådde oss. Loggen
passerer nå 12 knop. Og dessverre står genakeren fortsatt
perfekt. Thomas!! Slutt å sove!
Genakeren må ned nå!!
Dermed traff den nye vinden
oss med et brak. Vi stupte ut i
farvannet Nord for Skagens
rev i bølger som var preget av
strøm og en kuling som hadde
vært der en hel uke.Vi logget
mellom 15 og 17 knop og jeg
var fortsatt alene på vakt,
mens Thomas kledde på seg
nede. Kursen var ikke lenger 5
grader Nord, nei vi var tvunget
til å falle helt ned mot 70 grader Øst. Dette likte jeg dårlig!
Men båten så ut til å like det

godt. Hun satt av gårde som
den hurtigste av alle i området
og ga meg en opplevelse som
fortsatt preger meg noe.
Vinden stabiliserte seg på 24 til
30 knop en periode og bølgene
målte 4 meter i snitt. Ingen
ting kunne stoppe henne fra og
hoppe fra bølge til bølge med
skummende sjø og bølger overalt. Hva om vi ikke kommer
over den neste bølgen foran
tenkte jeg fort! Jeg var opptatt
med å passe på at genakeren
sto, så den ikke skulle rives i
stykker før en kontrollert nedtagning. ”Skynd deg Thomas!”
Autopiloten fungerte perfekt,
men var ikke helt vant til disse
hastighetene og bevegelsene
ombord, ikke jeg heller! Men
nå var vi i gang med å reve.
Tilslutt satt vi igjen med bare
fokka. Det var et mye bedre
seil å spise frokost sammen
med.
Flerskrogs båter?
En av lærerne mine på barneskolen var Jon Reinskou. Jon

underviste i gym og var en vi
alle hadde respekt for. Jon seilte katamaraner. Og han bygget
de i tilegg selv ikke langt fra
der jeg er oppvokst, nemlig
midt i kornåkeren.
Jon fortalte meg alltid om
fordelene av å seile katamaran,
jeg så mest på disse båtene som
noe helt spesielt som verken
var pent, eller umulig kunne
seile. Sakte men sikkert blir
denne oppfatningen endret,
ikke bare hos meg, men også
hos ”vanlige” seilere. Hva
skjer der ute? Er det fordi de
mest innovative båtene i dag er
multihulls, noen av de mest
sjøsterke båtene som i dag seiles rundt jorden er i dag multihull og rekorder settes av
multihulls, eller at de mest
ettertraktede profesjonelle seilere i dag har en bakgrunn fra
multihulls.
Se bare på den neste
Americas Cup som kanskje seiles i multihulls, se på Francois
Joyon, se på Ellen Mcarthur
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eller chartermarkedet med de
store katamaraner. Populære
og naturlige valg av båter.
Hvorfor denne endringen? Kan
det være fordi materialteknologi gjør at multihulls kan bygges lettere, med samme styrke,
og derfor seiler mye fortere
enn tidligere? Med mindre seilareal og mindre krefter, og
mindre vekt på skrog og ikke
minst med kjøl og ror som faktisk flyter. Husk at det er svært
få multihulls som kan synke,
noe som er et viktig argument
for mange som velger denne
type båt.
Jeg bestemte meg for å
arbeide seriøst med multihulls
da jeg kom i kontakt med
Quorning Boats i Danmark.
Disse produserer Dragonfly trimarans. I tilegg til å representere gode seilegenskaper kan
du i tilegg folde båten sammen
slik at de ikke har større bredde enn en vanlig monohull da
båten ligger i havn. Paul
Elvstrøm er nabo til dette verftet og hans siste båt ble en
Dragonfly 800. Dette er for
øvrig nesten en båt slik vår
gamle storseiler i Moss, Jan
Kristian Vedeler, har i dag, en
Dragonfly 25.
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Alltid plass i uthavnen!
Et hoiende berg av ”fiskemåser” kan de se ut som, motorbåt eierne, der de står og vifter
med armene og forteller oss:
”Her er det for grunt for en
seilbåt!” Vi er på Koster en
plass, og skal inn i en bukt
som er under 0,80 m dyp. Jeg
parerer med å peke innover i
den grunne bukten, og samtidig spørre om: ”er Norge den
veien?” Alle ler og vi er plutselig venner som alle hjelper til
med å fortøye. Det skal også
nevnes at vi fortsatt er venner
da vi får et tau i propellen 2
dager senere, og driver hjelpe-

løst rundt i en altfor liten
havn, mens ”fiskemåsene”
hjelper til så godt de kan.
Alle blir fasinert av en seilbåt som måler 86 m2 i grunnflate og som bare stikker 0,5
meter dypt. Når hele familien
ligger utstrakt på trampolinene, føler vi at vi er privilegerte.
For oss, med 3 små barn, er
dette det viktigste med båten.
Ikke speed, men å kunne
komme inn på de mest utilgjengelige plasser i en uthavn
og være om bord i en båt med
enorm plass. Og husk at vi
fortsatt kan klappe den sammen om vi vil.
Jeg spurte min datter Jenny
på 4 år om hva som er fint
med trampoline båten vår?
”Den er fin å fiske fra Pappa”,
og ”den ligger rett Pappa”. Ja
slik er det nemlig. Barn som i
en monohull kan bli overveldet
av rulling og annerledes bevegelser, vil i en flerskrogsbåt
fortsette leken om det er stille
eller frisk bris, om vi seiler i 5
eller 15 knop. Jeg vil derfor
påstå at den største fordelen
med en slik båt er at den er
ekstremt barnevennlig fordi
den har stor plass, ruller ikke,
og letter adkomsten til alle de
beste havneplassene langs kysten.
Hvilke mennesker er det i
dag som kjøper en multihull?
Statistikker viser at det er arkitekter og leger, og mennesker
som er nye til sjølivets gleder
som ikke forstår hvorfor en
båt nødvendigvis må krenge
for å kunne seiles. Mange av
de jeg har med ut på prøve seiling er ukyndige mennesker til
sjøs. Disse tar ofte med en kyndig venn til prøveseilingen.
”Eksperten” starter som alltid
med mange fordommer, noe
jeg nå av erfaring vet at jeg
ikke behøver å motsi.
”Eksperten” vil nemlig som

alltid være den beste selgeren
for dette konseptet etter prøveseilingen, og vil selv fortelle
hva som er så utrolig bra med
en multihull!
Vår erfaring.
Er så en flerskrogsbåt drømmebåten? Når det gjelder opplevelsen av seiling som et aktivt
medium, der du ønsker respons
på trimming og trening i et
enda mer komplisert bilde enn
det du i dag har i en monohull,
så er multihull båten for deg. I
regatta situasjoner er det en
båt for viderekommende og vil
gi den kresne seiler enda større
opplevelse og en ny dimensjon
man egentlig må unne seg før
seilerstøvlene legges bort.
Utelukkende seiling på
havet vil i dag ofte gi en monohull, noen fordeler. En monohull gir en mer stabil fart, der
det i en multihull må bremses
for å ikke stresse mannskapet
om bord. En lettere båt vil ha
større farts økninger og farts
reduksjoner, noe som absolutt
ikke er en fordel om man skal
seile dager eller uker på havet.
På havet vil man bare ha jevne
og kjente bevegelser.
Ved kystnær seiling, som er
det de fleste av oss holder på
med, så mener jeg bestemt
mange flere av oss vil ha enda
større glede av sjøen og timene
om bord i en multihull. Og
igjen vil jeg poengtere at dette
dreier seg da ikke om fart og
rekkevidden på dagens seilaser.
Det dreier seg da om langt
bedre havnemuligheter pga.
dyptgående, et fantastisk uteareal, enormt mye større stuerom, en båt som ikke krenger
og en båt som ikke kan synke.
Good Wind & Good luck!

Seilerhilsen fra Ole-Petter

Fra New Zealand til Darwin ,
- ad Dundas

nattestid. Langt superundertøy
var nyttig de første døgnene på
vei nordover. Sjø og lufttemperatur steg imidlertid jevnt og trutt.
Etter 7 døgn, på selveste 17.
mai, kunne vi anløpe den sydligste øya på Vanuatu rett etter
mørkets frembrudd. God middag, en skål for fedreladet og
våre koner, med litt godsaker til,
var en 17. mai verdig,- før søvnen brått meldte sin ankomst. Vi
er tilbake i tropene. 28 grader i
vann og luft. Norske ”tropenetter” blir aldri det samme etter
dette.
Vanuatu
Et langstrakt øyrike med ca 80
øyer hvorav ca 25 er bebodd av
totalt ca 200.000 melanesere.
Vanuatu ligger ca 600nm vest for
Fiji , 1200 nm nord for NZ og
1300 nm fra Australias østkyst.
Naboene i nord er Salomonøyene og Papa New Guinea.
Tanna
Dagen etter seilte vi de 45 nm
opp til øya Tanna. En av Vanatus

øyer hvor den tradisjonelle leveformen opprettholdes. Her skulle
vi innklarere. Port Resolution
gav god beskyttelse og fine
ankringsforhold på 4 meters
sandbunn. Det trengte vi også for
den siste timen før ankomst
hadde vinden dreid til nordøst,
økt til sterk kuling og alle himmelens sluser åpnet seg. Vi fikk et
vanvittig tropisk regnskyll i det vi
rundet inn gjennom revåpningen.
Port Resulution og Tanna
skulle vise seg å være en av
turens store høydepunkter. I
landsbyen rundt bukta bodde det
ca 600 personer. Her levde folk
som de har gjort i hundrevis av
år, i stråhytter og uten noe av de
materielle tingene som vi er vant
med. Hver dag gikk de ut i skogen og hentet det de trengte å
spise den dagen;- frukt, grønnsaker og rotfrukter. Ikke strøm.
På stranda lå utriggerkanoene
trukket opp og vi fikk stadig
besøk av unger og ungdom som
kom padlende ut og ville bytte til
seg batterier, bensin, klær, kjøkkenutstyr, redskap og annet.
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Tilbake til tropene
Da er Villvind og dets mannskap
vel tilbake der det hele tiden er
varmt. Mannskap fra New
Zealand er foruten skipperen,
Svein Thorvaldsen fra Moss.
Svein var med fra Lisboa til
Madeira og Kanariøyene i 2006.
Siden den gang har han gått av
med pensjon og avslører at politifolk kan brukes til så mangt om
bord i en seilende farkost,…….!!
Som vi hadde håpet, kom vi
oss av gårde den 10.mai. I bakkant av et kraftig lavtrykk ble vi
formelig spyttet ut fra New
Zealand mot Vanuatu 1200nm i
nord. En god kuling fra sør og
gammel sjø fra vest gav en skikkelig rock’n roll seilas det første
døgnet og 170nm utseilt.
Værmeldingen var god og
gikk det som den meldte, ville vi
få god bør hele veien med vind
fra øst til sørøst. Og det fikk vi
jammen også. På NZ var vinteren i anmarsj. Snøen hadde allerede kommet på de høyeste fjellene på South Island og den tykke norske dyna var god å ha på
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hundre tusen kroner og også
båten inndratt. Dette har hendt
flere ganger de siste årene. Vi
husker jo ”Tampa-episoden”
hvor australsk fleksibilitet og
byråkrati tok form av lekablokker!!
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Menneskene er utrolig vennlige
og hjelpsomme og visste ikke hva
godt de skulle gjøre for oss.
Vi ble møtt av Stanley, neste
eldste sønn av høvdingen, som
hadde som oppgave å ta seg av
mannskapene fra besøkende
båter. Vi ble introdusert og hilste
på høvdingen og fikk tillatelse til
å ferdes fritt i landsbyen. I regntiden er landsbyen totalt isolert
mens den i den tørre årstiden
(mai-okt) har veiforbindelse med
resten av øya via en mildt sagt
meget rustikk vei som kun kan
beferdes av hester, og store 4hjulsdrevne kjøretøyer.
Med en pickup hadde vi gleden av å kjøre i 3 timer på denne
veien gjennom jungelen, til tettstedet Lenakel på vestsiden av
øya. Det er en biltur vi aldri vil
glemme.
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Vulkan og aske
En snau times tur unna havna
ligger en aktiv vulkan. En ny biltur var organisert og i skumringen ankom vi kraterkanten.
Vulkanen er svært aktiv og spruter rødglødende lava og askeskyer omtrent hvert 5. minutt i
flere hundre meters høyde. Det
ble en spennende opplevelse på
kraterkanten før vi returnerte
langs de selsomme jungelstier til
landsbyen og båten. I løpet av
oppholdet vårt på Tanna dreide
vinden fra nordøst til sør
gjennom vest. Det spesielle ved
dette er at vi da en morgen våk-

net med hele båten dekket av sort
lavaaske. Heldigvis lot den seg
skylle bort med vann men i skrivende stund vasker vi ennå
lavaaske.
Port Vila
Etter en uke på Tanna seilte vi de
130 nm opp til øya Efate hvor
hovedstaden Port Vila ligger.
Vanuatu ble inntil 1980 styrt av
England og Frankrike i fellesskap. I 1980 ble Vanuatu selvstendig. Port Vila har en god
havn og det vi trenger av infrastruktur på land så det er praktisk å bli her noen dager. Før vi
heiser seil for Cairns ,- 1300nm i
vest.
Good day, mate!
Seilasen fra Vanuatu og Port Vila
tok oss akkurat 9 døgn. En strålende seilas med 150 nm i døgnet
og en stabil sydøstpassat med 2025 knop kontinuerlig. Det er slik
vi har lest om, og slik ble det.
Seilasen gjennom det Coral Sea
og inn over The Great Barrier
Reef gikk uten noen form for
dramatikk bortsett fra at styrelina til vindroret røyk to ganger.
Nå har jeg kjøpt spektra-line til
det formålet.
Innklarering med båt til
Australia er en meget regelstyrt
affære. Minimum 96 timer før
ankomst må man ha meldt sin
ankomst med data om båt og
mannskap. Gjøres ikke dette, kan
man få bot i størrelsesorden flere

Bananrepublikk, kommuniststat
eller kun en misforstått kopi av
USA?
Vi rapporterte oss inn i australske farvann mens vi ennå lå på
New Zealand og fikk en mail i
retur som kvitterte at alt var i
orden og ankomstrapporten godkjent. Så langt alt vel!
Ved ankomst i Cairns ble vi
møtt av 11 personer, halvparten i
uniformer og beksømstøvler, narkohund, immigration, quarantine-folk, bærbare pc’er og en
stabel med skjemaer!!!! Jøss,
tenkte Svein og jeg. Hva galt har
vi gjort nå?
Forvirringen ble ikke mindre
da vi ikke fantes i deres database
over innrapporterte båter. At det
her var storfangst på gang kunne
man enkelt se av de uniformertes
ansiktsutrykk. Databaser ble
sjekket, telefoner tatt og alvoret i
Villvinds salong steg mange
hakk. Dette var alvor.
Så kom sjefs–tolleren med det
forløsende spørsmålet om hvorvidt vi kunne dokumentere vår
mail-korrespondanse. Det kunne
vi naturligvis, idet jeg hadde tatt
papirkopi av både min rapport
og customs’ godkjenning av
denne. Disse to mailene ble nøye
gransket av alle 11. Skuffelsens
uttrykk stod å lese i alles ansikt
om at det heller ikke denne gang
ble ”stor-fisk”.
Men før hele seansen var over
så hadde 3 personer fra quarrantine sjekket hele båten for tredje
gang etter ulovlige matvarer, trevarer og andre ulovligheter,- funnet 5 løk og en halv sitron og
fakturert oss for Kr 1200,- og for
tredje gang fylt ut 5 A4 ark med
opplysninger om båt og mannskap.
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Vi var klarert, det gule quarantine-flagget kunne fires og
ginlageret var reddet. Jeg lurte et
øyeblikk på om jeg ville heise det
australske gjesteflagget!
Fra Cairns til Darwin, - ad
Dundas!!
Vi er nå kommet til Darwin,
nordvest i Australia, etter ca
1400 nm seilas langs Queenslands østkyst rundt Cape York,
gjennom Torresstredet og Arafura Sea, via Dundas Strait.
The Great Barrier Reef.
Svein og jeg hadde klargjort
Villvind etter alle kunstens regler
og hadde brakt all indretjeneste
opp på ”konenivå” og stod klare
på Cairns flyplass da dronningene ankom den 22. juni. Cairns
er sentrum for turistaktiviteter på
revet og bærer preg av dette. Vi
ruslet rundt og var turister noen
dager, provianterte for 2 måneder
og kastet loss for seilasen nordover til Cape York. Dit var det
600nm. I Cairns–området hadde
man påvist uønsket oppblomstring av asiatiske musling-arter
som man ikke ønsket i australske
farvann. Dette skulle vi merke
senere.
Det er ca 2,5 meter tidevann
langs kysten og i trange partier
og over sandbanker må man ta
hensyn til dette. Svein og Tone
skulle være med en 10 dagers tid,
og vi hadde en hyggelig seilas
med moderate vinder opp til Port
Douglas og Cooktown hvor de
mønstret av. I Port Douglas dro
vi på jolletur opp elva. Her så vi
3 krokodiller, 2 på ca 3 meter og
mor selv som var betydelig større. Saltvannskrokodillene kan bli
opp til 7 m og skal ikke spøkes
med.

Seiling på The Great Barrier
Reef.
Revet er verdens største sammenhengende revsystem og skjermer
store deler av Australias østkyst

fra korall-havet i øst. Det kan
tydelig sees helt fra månen. I sør
har det en avstand fra kysten på
opptil 100nm mens avstanden
mellom revet og fastlandet i
nord reduseres til 1/5 av dette.
Fra revets ytterkant og inn til
fastlandet er det et sammenhengende flatt platå hvor vanndypden
er mellom 15 og 25 meter. Over
overflaten ser det ut som vi var
midt på havet. Så vi på kartet,
seilte vi i en labyrint av rev, sandbanker og lave mangroveøyer.
Men seilingen var storartet.
Vinden var alltid fra sørøst
mellom 12 og 18 m/sek. Pga alt
som befant seg like under havflaten fikk vi alltid sjø-le og vi seilte
unnavind hver dag i mellom 7 og
9 knop på praktisk talt flatt
vann. Dag etter dag.
Vi ankret bak lave sandbanker
(cays) som gav god le for sjøen,
men som neste morgen var under
vann når vi skulle videre. Noen
eksotiske elvemunninger med tett
mangroveskog og krokodiller på
elvebredden gav det hele et spennende preg. I tillegg gav kysten
gode ankringsforhold og le før
sydøsten der hvor det stakk ut et
nes i østlig retning.
Dyrelivet her er spesielt. I tillegg til saltvannskrokodillene så
vi flere eksempler av sjøslanger,
mange mil fra land. Disse var 3
m lange og 3-4 tommer tykke.
Ingen attraksjon for samsvømming. Det vrimlet av
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Cooktown
Cooktown er sivilisasjonens
utpost, den nordligste byen på
reisen oppover Queenslandskysten. Egentlig ikke noen by heller,
men mer en cowboy-landsby med
en spesiell rustikk og røff stil.
Gatene var fulle av,- ikke hester,

men av nedstøvende svære 4hjulstrekkere i pickupversjon
med winsj, strømaggregat og luftinntak til motoren i ”pipe over
tak”. Cooktown er kjent for to
ting. I 1770 søkte James Cook
opp Endeavour-river for å reparere ”Endeavour” etter nesten å
ha forlist på et rev utenfor kysten. Han ble der i 4 måneder.
Stedet forsøkte på alle måter å
profitere på Cooks opphold for
240 år siden. I 1820 årene var
Cooktown senter for gullrushet i
Queensland, og innpå 50.000
mennesker oppholdt seg i området de få årene dette varte. Selv
gikk vi på grunn i elvemunningen. En kraftig strøm og litt uoppmerksomhet satte oss pent og
pyntelig på sandbanken. Vi kastet anker og la ut godt med kjetting. Vi konsentrerte oss heller
om ankerdrammen. Da denne var
vel fortært hadde et stigende tidevannet igjen brakt oss flott og vi
svinget igjen fritt. Deretter fant vi
en annen plass. Dagen etterpå
kom en amerikansk båt og gjorde
det samme og dagen før oss
hadde en annen norsk båt prestert likedan. Så Endeavour-river
gav sine besøkende båter en spesiell velkomst.
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skilpadder. Vi så sjøkuer (dugong) som gresser på bunden i de
grunne buktene. Vi brukte 3 uker
på Queenslandskysten. Selv om
det bor svært få mennesker der
og det moderne samfunns infrastruktur ikke er tilgjengelig
(internett, telefon, radio, butikker, restauranter osv) er det et
fantastisk seilområde i en stor
ødemark.
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Lizard Island
Utypisk for hele kysten,- er øya
Lizard Island. Navnet har øya
fått for sine store øgler som vi så
mange av. De var opptil 1,5 m
lange men ganske sky.
Lizard har et høyt fjell på 360
m som gav fine turmulighet og
var et godt utkikkspunkt for å få
oversikt over myriadene av rev
utenfor. Bak Lizzard Island lå vi
ankret på god sandbunn i 8
dager. Det samme gjorde James
Cook i 1770 da han stod på toppen for å finne en farbar vei ut
av rev-labyrinten. Her var det
ikke krokodiller, og vi kunne
snorkle over storslagen korall
blant hai og fargerik fisk.
Ifjor feiret vi vår bryllupsdag
på Moorea i Fransk Polynesia.
Denne gangen ble 32 års samklang markert om bord i Villvind
sammen med Finn og Tove i
Xanadu og Arne og Helen i svenske Yaghan.
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Torresstredet og Arafura Sea
Cape York er det nordligste
punktet i Australia. For dem som
ferdes på fire hjul så er dette det

ultimate reisemålet hvis du er villig til å passere elveleier og fjellpartier, sumpområder og regnskog på veier som ikke er veier.
Selv rundet vi kappet i en liten
kuling, sol og platt lens.
Deretter seilte vi rett vest ut i
Endeavour-kanalen og sydvestover til en liten bosetning som
heter Seisa. Her var det muligheter til å få handlet litt ferskvarer
og etterfylt ferskvann på tankene.
Queensland og Northern Territories er aborginerland. Australias
urbefolkning hevdes å være verdens eldste og har levd på dette
kontinentet i mellom 25-80.000
år!
Seisa er et område hvor australiere, torres-islanders og aborginere lever side om side. Vi forsto at spenninger mellom aborginere og australiere finnes, særlig
på grunn av de sosiale støtteordningene som den førstnevnte
gruppen eksklusivt nyter godt av.
Aborginerne er Australias dårlige
samvittighet. Da de første europeere slo seg ned her, var det anslått å finnes ca 1 mill av dem,
spredt over dette veldige kontinentet. I mellomkrigstiden var de
redusert til under 50.000 og var
betraktet som et døende folk. I
dag teller de drøye 300.000. De
er særlig utsatt for det moderne
samfunns mange onder og en
gjennomsnittlig aborginer har 15
års lavere levealder enn en australier. Aborginer-kunst og -tradisjoner spiller en stor rolle i hvordan Australia presenterer seg som
turistnasjon, - paradoksalt nok.

Darwin
Darwin er en moderne by med ca
75000 innb. Her kan man få all
den hjelp man trenger dersom
det er ting som må utbedres på
båten. Det er velfylte moderne
supermarkeder for den forestående provianteringen. I Darwin
fikk vi plass i en sluselukket
marina omkranset av flotte restauranter og luksusboligene
omkranset hele bassenget. Det er
opptil 8 meters tidevann her, så
en marina av denne typen er ganske behagelig. Vi nyter denne
”ankringsplassen” i 2 uker før vi
reiser videre.
Før vi kunne gå inn i en marina i Darwin måtte vi imidlertid
ha en undervannsinspeksjon med
desinfisering av alle saltvannssystemene om bord. Motor, toalett og saltvannspumper i pantry.
… fordi vi hadde vært i Cairns
og var potensielle ”smittebærere”.
Neste etappe
Neste etappe blir en lang og
spennende tur. Fra Darwin til
Cape Town er det ca 7500nm.
Sindre fra Farsund, 28 år og
nyutdannet marinbiolog, skal
seile med til Cape Town. På
Madagaskar kommer Harald
Aaneby om bord, en erfaren seiler og tidligere kollega, slik at vi
derfra blir 3 om bord fram til
Cape Town. .
Underveis skal vi stoppe på
Cookos Keeling, Chagos og
Madagaskar og muligens
Mosambique før vi ankommer
Durban-området i Sør Afrika i
første halvdel av november.
Deretter tar vi sikte på å bruke 1
måned på etappen rundt kysten
til Cape Town hvor vi feirer jul i
år.
Berit reiser hjem fra Darwin
og forbereder neste flytur, denne
gang til julefeiring i Syd-Afrika.

Mange hilsner
Fra Berit og Terje om bord i
Villvind

Sesongen 2008
Marielle VII NOR 11590
Årets sesong er for vår del nesten
over og det gjenstår en regatta.
Årets siste regatta starter i Hong
Kong den 21. oktober. Der møtes
30 helt like First 40,7 fra hele verden, arrangøren har kjøpt 20
båter som stilles til disposisjon til
inviterte lag. Resterende 10 båter
er lokale og med egne eiere. Mer
utfyllende info/reportasje kommer
i neste Signal.
Vårt hovedmål for sesongen
var å gjøre det best mulig i
NORC’s ranking for de store
ORCi båtene. Dette klarte vi, og
står igjen som totalvinner av den
store ORCi klassen når siste
regatta er avsluttet. Vi er utrolig
fornøyd med denne seieren, her
var de beste med kort og godt!
Dette viser at seriøs satsning med
samme mannskap hver gang gir
resultater. Jeg vil også si at vår
satsning/ prioritering av onsdagsregattaene i Moss Seilfore-ning er
an avgjørende faktor for å lykkes.
Å trene alene på fjorden gir veldig
liten effekt for oss og jeg oppfordrer derfor alle til å delta på onsdagsregattaene. Ekstra gøy er det
at Too Aiming First laget vinner
den minste ORCi klassen, dette
viser at storbåtnivået i Moss er en
av landes beste og at Beneteau
First 36,7 og 40,7 Norges beste
regatta båter på storbåtsiden i
2008.
Neste sesong skjer det store
endringer for oss, faderen kjøper

Resultater 2008:
Regatta
Total NORC ranking 2008
Total 40,7 ranking
Navigare Cup

Klasse
1
1
1

Del- regattaer utenom Navigare Cup:
NORC Larvik
4
Færderseilasen NORC
1
Færderseilasen 40,7
1
NORC Moss RMR
1
Hollenderseilasen NORC
7
Hollenderseilasen 40,7
1
NORC Åsgårdstrand
9
CHINA CUP ?

Oceanis 40 og vi skal representere
Beneteau og Normar med den nye
First 40. First 40 er etterfølgeren
til First 40,7, Beneteau har (heldigvis) benyttet samme designteam til den nye båten som er Farr.
First 40,7 har vært en av verdens
mest vellykkede cruiser/racer konstruksjoner gjennom tidene og nye
First 40 har mye å forsvare. På
papiret er båten betydelig raskere
enn 40,7 og vil være en båt med
109% genua og et digert storseil
og masthead spinnaker. First 40
vil være en konkurrent til X41,men med en bedre cruiser tilpassning.
Vi vil i dette prosjektet forsøke
å få med jolleseilere på en litt
annen måte en det som vi har
vært gjort tidligere. Gjennom
foredrag og informasjon
utover vinteren vil vi forsøke
å få med jolleseilere som
ønsker å seile videre i storbåt
etter endt jollekarriere.

Overall

Kommentar
Stor ORCi klasse

1

Vunnet for 20 gang

2
1

Stor ORCi klasse
Stor ORCi klasse
Overall på lys
Stor ORCi klasse / Overall på lys
Stor ORCi klasse
Stor ORCi klasse
Avvikles i 21-27 oktober

Aktive jolleseilere er selvfølgelig
også velkommen.
Vi oppsummerer årets sesong
til den beste vi har hatt noen
gang, og vi satser og håper på at
vi fortsatt hevder oss i toppen
med ny båt til neste år. Spennende
skal det i hverfall bli.
Med seilerhilsen Jørn-Erik Ruud
Bak f.v.: Storseiltrimmer Erik Holme,
spinnakertrimmer Espen Langtvet,
rormann Jan-Erik Ruud, taktikker
Jørn-Erik Ruud. Foran f.v.: Lukemann
Cato Gleditsch, mastemann Marius
Andreassen, navigatør Bjørn-Olaf
Andresen, genuatrimmer Jan Olav
Eskedal, fordekk Stian Jensen.
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