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3 min. til startskuddet og «2323» avanserer oppover til en knallstart!

Seiling – er nå en helårs idrett

Signal

Du har nettopp åpnet Signal nr
1 i 2009 og det bladet du leser
er du etter alt å dømme både
stolt over og glad i. Redaktør
Runar er aktiv og faglig dyktig
og har klart å gjøre Signal til et
blad vi gleder oss til og ikke vil
være foruten. Årsmøtet i høst
ga klare tilbakemeldinger på
dette. Styret har etter videre
vurderinger som årsmøtet ba
om, besluttet at Moss
Seilforenings klubborgan
Signal, fortsatt skal
komme ut som eget
blad med samme
hyppighet og kvalitet som tidligere.
Vi kan imidlertid
alltid bli bedre på
kommunikasjon,
både mot egne
medlemmer og mot
omverdenen, regattadeltakere, kursdeltakere, media og
konkurrenter. Her
er web-sidene våre
(www.moss-seilforening.org) viktige
og det er mye å vinne på å der
gjøre en ennå bedre jobb.
Dette vil vi prioritere i 2009.
Seilerne våre driver helårs
idrett og utnytter fine og isfrie
vinterhelger til trening på fjorden. Spesielt er Zoom- klassen
aktiv, og det er stigende interesse for 2-manns jolleseiling.
29’eren øker i popularitet og
jeg skal ikke legge skjul på at
akkurat det er til min store
glede. Seiling med mannskap
legger en ekstra dimensjon til
seil idretten. Med en makker
ombord kan veivalg og strategier diskuteres, seilkompetansen utvikles og nye ferdigheter
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etableres. Det blir fort synlig
hvor viktig det er å klare og
samarbeide og dermed bygge
på hverandres styrker.
Kanskje blir det en ny 2mannsjolle å se i Moss til sommeren. Norges Seilforbund
fronter en rekrutteringskampanje for ”RS-Feva”. En
sportslig rekrutteringsjolle som
kan seiles av både ungdom og
voksne. Vi vurderer å bli med
på dette prosjektet, dersom vi

ser at vi har gode planer for
finansiering og utnyttelse av
tilbudet. Utfordringen, for vår
del, ligger i å legge til rette et
tilbud som vil trekke til seg nye
seilere, både fra egne rekker og
utenfra. Potensialet er klart,
her er det muligheter for kurs
til både barn og voksne, men
dette vil vi bare gjøre dersom
vi er overbevist om at det vil
gagne seilmiljøet vårt totalt.
Nordre molo er ferdig forsterket, og entreprenøren Råde
Graveservice har gjort en flott
jobb. Moloen er blitt akkurat
så fin som vi hadde håpet, høyden er blitt som bestilt og job-

ben er gjort til tid og budsjett –
veldig bra! Økonomien i prosjektet er dermed som forventet og vi har kontroll på likviditeten.
Moss Seilforening har en
fantastisk ressurs i et aktivt og
meningsberettiget Råd. Alle
tidligere ledere, i tillegg til
æresmedlemmer og 2 valgte
medlemmer utgjør Rådet.
Blant rådsmedlemmene ligger
mengder av erfaringer og kompetanse som kommer foreningen tilgode. Neste år feirer klubben 50årsjubileum og
Rådet har vært
aktive pådrivere
for utgivelse av en
jubileumsbok og
planlegging av
jubileumsaktivitetene – og de vil
være med på
moroa, her skal
det jobbes og ikke
bare gis gode råd.
Dette er vi glade
for, her er det dugnadsånd på
alle nivåer. Dette kjennetegner
en klubb med godt miljø og et
varmt hjerte.
Ha en fortsatt god og aktiv
vintersesong. Jeg håper vi treffes på Søly før båtpussen. Her
kan du komme og juge på onsdagskvelder, få med deg spennende foredrag eller bli med på
et kurs!

Vennlig hilsen
Thorstein

REFERAT FRA ÅRSMØTET 2008

Tilstede 58 medlemmer.
Foreningens leder, Thorstein
Tønnesson ønsket alle velkommen.
Det var ingen innvendinger til
innkallingen. Årsmøte 2008
ble erklært lovlig satt med det
tradisjonelle klubbeslaget.
Lederen foreslo Hans Bjørn
Paulsrud som dirigent også i
år, - han ble enstemmig valgt.
Lederen foreslo Bente B.
Paulsrud som referent. Hun ble
enstemmig valgt.
Hans Egil Eriksen og Axel
Ellefsen ble enstemmig valgt til
å underskrive protokollen.

kommenterte og svarte på
spørsmål.
Årsberetningen fra Hovedstyret
Årets regattasesong har vært
preget av fantastiske resultater,
toppet med 3 Norgesmestere i
klassene Laser, Zoom8 og
brett. Kjølbåtene har utmerket
seg med topp resultater både
lokalt og internasjonalt. Årsmøtet berømmet seilerne for
meget gode resultater.
Årsberetning Jollegruppa
Foreningen er stolt av rekrutteringen til denne gruppen og
alle de gode investeringen som
er gjennomført i sesongen i
form av nye følge-/sikringsbåter og innkjøp av 10 nye optimister.
Årsberetning fra Huskomiteen
Det har vært stor utleievirksomhet og det nye kjøkkenet er
både stilig og fungerer bra.

ÅRSMELDINGENE
Dirigenten og gruppelederne
gikk gjennom Årsmeldingene,

Årsberetning fra Havnestyret
Havnestyret leder, Ivar Olsen,
orienterte spesielt om arbei-

Årsberetning fra Tur - og Hav
Tur og Hav har hatt gode
regattaresultater i sesongen.
De ønsker seg bedre oppslutning på onsdagsmøtene hvor
det er mange interessante
temaer som tas opp, selv for de
som ikke seiler regatta.
Finansgruppen
Dette er en viktig del av
Hovedstyret, som har som
oppgave ” å selge” Moss
Seilforening som et attraktivt
produkt til sponsorer.
Gruppen har i år bidratt med
kr. 212.000.- hvorav det
vesentlige bidraget kom fra
Rygge Våler Sparebank med
kr. 100.000.- som skal gå til
foreningens barne- og ungdomsarbeide.
Foreningen ga i år hovedsponsor, Helly-Hansens en ”opplevelsespakke”. De ansatte fikk
prøve seg på forskjellige

☛
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Tellekorps: Jon Snerlebakken
og Ann Carene Petersen ble
enstemmig valgt.

dene på nordre molo, som vil
bli igangsatt i slutten av oktober.
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Signal, Runar Thøgersen, for
Norges flotteste klubbavis.
Årsmøtedeltagerne ga sin fulle
tilslutning.
VEDTAK: ÅRSRAPPORTENE
BLE ENSTEMMIG GODKJENT.

Cato fra Team Marielle med Chr.
Hermansens minnepokal
aktiviteter innen seilsporten
under kyndig ledelse av seilere
i foreningen. Deretter var de
sosialt samvær i klubbhuset.
Dette var et populært tiltak
som foreningen vil vurdere å
videreutvikle.
Belamarin er hovedsponsor for
Raymarine Race. Et arrange-

ment som viser stigende popularitet blant seilere i Oslofjordregionen
Årsmøtet spurte om størrelsen
på kommunal støtte. Foreningen mottar støtte til ungdomsarbeide i størrelsesorden kr.
15.-30.000 pr. år avhengig av
aktivitet.
Rådets leder, Erik Johannessen,
ga honnør til redaktør av

Foreningens regnskap, samt
revisorberetning for 2008
Revisor, Frank Henriksen,
gjennomgikk revisjonsberetningen og fremholdt at foreningen har god kontroll på
økonomien og at regnskapet er
ryddig ført. Likeledes fremhever han at foreningens ansvarsforsikring for de ansatte er
dekkende.
Kasser Hans-Peter
Raspotnig gikk igjennom foreningens regnskap med tilhørende balanse samt underregnskap for Søly båthavn.
Foreningens regnskap viser et
overskudd, stort kr. 100.849.
Det ble foreslått for Årsmøtet
at kr. 11.200 av overskuddet
avsettes til OLfondet. Årsmøtet
foreslo at foreslått avsetning til
OLfondet økes med kr. 10.000
i tillegg, totalt kr. 21.200.
VEDTAK: DET AVSETTES
KR.21.200 AV ÅRETS OVERSKUDD TIL OL FONDET.
VEDTAK: FREMLAGT
REGNSKAP OG BALANSE
FOR 2008 MED TILHØRENDE REVISJONSBERETNING BLE ENSTEMMIG
VEDTATT.
Vedlegg 1.
PAUSE
Servering av kaffe og kringle.
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Innkomne forslag
Det var ingen innkomne forslag til behandling.

Martin Knudsen, årets
Sjøfarer!
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Fastsette kontingenten for
2009
Før kontingenten ble behandlet, informerte Thorstein
Tønnesson om et tilbud fra
Seilmagasinet om kollektivt
abonnement for foreningens
medlemmer.
Bladet tilbyr foreningen en
side i bladet hvor foreningen
kan profilere seg. Dette vil
medføre en høyere kontingent
for alle Moss Seilforenings
medlemmer. Mange medlemmer var sterkt imot å redusere
utgivelsen av medlemsbladet
Signal som de mente var
”limet” i seilforeningen og
også en viktig del av foreningens historikk.
VEDTAK: ÅRSMØTET BA
HOVEDSTYRET UTARBEIDE ET FORSLAG TIL FREMTIDIG INFORMASJONSSTRUKTUR - SIGNAL
KONTRA SEILMAGASINET
ELLER BEGGE DELER. FORSLAGET SENDES UT TIL
AVSTEMMING BLANT
MEDLEMMENE.
ÅRSMØTET FORUTSETTER
AT DET IKKE BLIR HEVING
AV ÅRETS KONTINGENT.
VEDTAKET VAR ENSTEMMIG.

VEDTAK: BUDSJETTET
SOM FREMLAGT BLE
ENSTEMMIG VEDTATT.
Vedlegg 2.
Bestemme foreningens organisasjon for 2009
VEDTAK: INGEN ENDRING,
ENSTEMMIG VEDTATT.

Tove går av.
Valg av tillitsmenn for 2009
Valgkomiteen ved Elizabeth
Snerlebakken, presenterte innstillingen til tillitsvalgte for
2009. Samtlige foreslåtte ble
valgt ved akklamasjon.
Vedlegg 3.

☛

Terje går av.
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Budsjett for 2009
Foreningens leder presenterte
Hovedstyrets forslag til budsjett for 2009.
Budsjettet viser et underskudd på kr. 77.700.
Underskuddet oppstår
vesentlig på grunn av at arbeidene på nordre molo finansieres over driften, uten å ta opp
banklån. Likviditetsmessig er
dette mulig. For å unngå likviditetsproblemer, er det viktig at
medlemmene betaler kontingent, opplag og lignende ved
forfall.
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Cathrine Bremsrud
Lauritzen mottar
Havfruepokalen.

Utdeling av pokaler
Dommerpokalen
Pokalen, som er gitt av Chr.
Hermansen, er evigvandrende.
Rådets leder, Erik Johannessen,
foretok den høytidlige overrekkelsen til Eline Snerlebakken
for hennes norgesmesterskap i
Zoom8.

Signal

Chr. Hermansens minnepokal
Pokalen ble i år tildelt Team
Marielle v/Ruud og mannskap
for fantastiske resultater.
• Vinner av Navigare Cup for
20. gang
• Vinner av NORC ranking

2008, stor ORCi klasse
• Vinner av 40,7 ranking
Dessuten har de vunnet flere
del-regattaer utenom Navigare
Cup.
Havfruepokalen
Pokalen ble gitt av Anton
Zeiner i 1998 og kan kun gis
til jenter/damer for sportslig
eller annen innsats for foreningen.
I år bestemte Hovedstyret
enstemmig at ”Jollemamma”
Cathrine Bremsrud Lauritzen
hadde gjort seg fortjent til
denne pokalen.

Sjøfareren
Dette flotte bildet
som er gitt av
Anton Zeiner, er
en vandrepris som
gis til den som har
fullført en seilas av
en viss lengde eller
har utvist stort sjømannskap.
Årets verdige
mottaker av denne vandreprisen var Martin Knudsen. Leder
av Tur - og Hav, TerjeTurøy sa
i sin begrunnelse at Martin
Knudsen var en seiler som
hadde seilt langt og tøft og
mestret alle situasjoner på
havet.
Det vanket blomster og kjempeapplaus til alle prismottakerne.
Avslutning
Hovedstyrets leder Thorstein
Tønnesson takket de av
Hovedstyrets medlemmer som
forlater ”skuta”. Tove Kure,
Terje Turøy og Sigurd Coates
(som ikke var til stede) ble
overrakt blomster og det tradisjonelle ”akevittglasset”.
Han takket Hovedstyrets
medlemmer for godt samarbeide i året som er avsluttet og
Årsmøtet for et hyggelig og
konstruktivt møte.
Selv fikk Thorstein en skikkelig applaus fra Årsmøtedeltagerne for god ledelse av foreningen i 2008.
Møtet ble hevet kl. 21.15.

Eline Snerlebakken med
Dommerpokalen for sitt
NM i Zoom8.
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China Cup
2008
Team Normar

Neste utfordring var om vi
klarte å stille mannskap, vi
skulle tross alt seile på andre
siden av kloden. Normar ville
gjerne at vi tok med 2 av deres
ansatte med Even Larsen og
Kjetil Rekaa, samt Emil Larsen
sønn av Even på 13 år. Etter en
forespørsel hos mannskapet på
Marielle fikk vi en ny utfordring da alle ønsket å være
med.
Vi plukket mannskapet etter
følgende regler, de som har
vært med mest inneværende
sesong får være med. De som
ikke fikk være med fikk mulighet for å være med på turen,
men uten at vi kunne love at

de fikk seile. Reglene er slik at
det er det påmeldte mannskapet som skal benyttes, med
unntak av gyldig forfall som
sykdom og lignende.
Så startet forberedelsene til
reisen. Vår navigatør Bjørn
Olaf Andresen fikk oppgaven
som reiseleder, han gjorde en
kjempejobb og startet å undersøke med arrangøren,
Kinesiske ambassaden i Norge,
hoteller, transfer osv. I og med
at regattaen startet i Hong
Kong med passage race til
Senzhen i Kina måtte vi ha
Visum til Kina, samt at vi
måtte sende bagasje og ordne
med nytt hotell.

☛
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På en av årets første ”kalde”
samlinger kom Erik Holme
med ideen om å seile China
Cup i Hong Kong i oktober. På
det tidspunktet så alle rart på
han. Etter hvert som forsesongen gikk og Erik fortsatte med å
ta opp ideen ble det mer og
mer gehør for ideen, tanken på
å seile mot 30 kliss like First
40,7 båter slapp ikke taket så
lett. Vi tok opp dette med Even
Larsen i Normar som igjen
undersøkte muligheten for at vi
kunne få chartret en båt. Vi
fikk en rask tilbakemelding på
at vi kunne disponere den siste
båten i Beneteau verftets kvote
på 3 båter.
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Erik Holme tok oppgaven over
hvilket flyselskap som burde
benyttes, her vår det store prisforskjeller og Erik fikset
tur/retur flybillett for hele laget
for kr. 7200,- pr. pers.
China Cup har et utrolig
bra regattateam som svarte velvillig på alle de spørsmålene vi
kom med. De var behjelpelig
med å fremskaffe tilbud på
hoteller, transport og la forholdene fantastisk bra til rette for
oss.
Spenningen var stor når
dagen for avreise kom. Vi fløy
til Helsingfors for deretter
direkte til Hong Kong. Reisen
til i alt ca 12 timer fra vi dro
fra Gardermoen. Tidsforskjellen er ca. 6 timer.
Når vi ankom Hong Kong
airport ca. kl. 11. lokal tid ble
vi sjekket for feber ved tollklarering, og vi fikk erfare at
Hong/Kong og Kina er et land
med et ufattelig byråkrati. Det
skal være skjemaer og dokumenter med stempler og underskrifter når du kom til Hong
Kong og nye skjemaer når du
reiser ut av Hong Kong og alt
på nytt når du skal inn i Kina.
Etter lunch fikk vi utlevert
vår båt i havnen til Royal
Hong Kong Yacht Club. Vi ble
meget positivt overrasket da
båten var helt ny. Nede i båten
lå det et sett med helt nye UK
seil. Vi hadde betalt ca n
kr.400 for rengjøring av båten
under vannlinjen. Havnen var
meget forurenset og båten fikk
et belegg i vannlinjen bare etter
noen timer. Hvis du faller i
vannet her må du oppsøke lege
umiddelbart….
Etter ca 1 time i havnen tok
vi båten ut for prøveseiling. Vi
lusket langs land i en drøy time
før vi heiste seil for første
gang. Trafikken i Hong Kong
er betydelig mer enn Bastøferjen hos oss.
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Det var ca 30 grader i vannet og i luften. Vi hadde fått
utlevert en gennaker sammen
med spinnaker. Her har vi liten
erfaring med gennaker og
startet med trening på jibber.
Etter en periode fikk vi bra tak
på dette.
Det kom etter hvert flere lag
med First 40,7 ut for å prøveseile. Når vi la oss opp for å
teste båtfart slo de seg bort.
Ingen av våre konkurrenter
ville teste båtfart med oss (det
kan de angre på nå).
Etter endt trening dro vi tilbake på hotellet. En felles middag
på hotellet kl.20 for deretter
rett i seng, tror noen av oss
sovnet i heisen opp til rommet.
Den natten sov de fleste meget
godt og jetlagen var justert
vekk allerede første dagen.
Vårt første møte med Hong
Kong var spesielt. En enorm by
med utallige skyskrapere, tett
trafikk, tykk eksos og mye forurensing. Vi så eksempler på
enorm rikdom, men også ussel
fattigdom. I marinaen til Royal
Hong Kong Royal Yacht Club
ligger store yachter side om
side med 16 fots bobåter med
telt og presenninger hvor hele
familier bor.
Dagen etter kom de 3 siste
av mannskapet. Etter at de var
plassert var det på nytt ut for å
trene samt justere riggen. Da
heiste vi seil i moloåpningen og
seilte deretter rundt inne i
Hong Kong havn.
På kvelden var det en mottakelse på Royal Hong Kong
Yacht Club. Dette var som et
besøk i gamle engelske storheter. Etter en seanse med diverse
presentasjoner var det gratis
mat og drikke. Vi fikk presentert yacht klubben i Senzhen
samt vi så bilder fra den første
regattaen de arrangerte i 2007.
Dette anlegget så helt nytt ut
og vi trodde at bildene løy. Det

viste seg at bildene var sanne
og Yacht klubben og bryggeanlegget i Senzhen var nytt til
fjordårets China Cup.
Budsjettet for China Cup ca 35
millioner norske kroner. Når vi
tenker på kostnadsnivået i
Kina i forhold til hos oss er det
helt utrolig.
Så kom dagen for distanseseilasen fra Hong Kong til
Senzhen i Kina.
Etter å ha trålet oss ut
mellom kinesiske djunker, cruisebåter, slepebåter med containerlektere og fiskebåter i alle
størrelser er vi ute i Sørkinahavet. Første regatta går fra
Steep Island rett utenfor Hong
Kong til Longcheer Yacht Club
i Senzhen - Kina. En ca 32
n.mil passage med kryss nordøstover langs kysten i 14-20
knops vind og vanskelige
strømforhold. Etter en fin start
valgte vi å holde oss midt på
banen, mens de antatte favorittene søkte inn mot land. I
etterkant fikk vi vite at dette
normalt er favoriserende, men
våre vurderinger av vind og
strøm indikerte midten. Da vi
nærmet oss kinesisk farvann
kunne vi innkassere gevinsten
fra strømmen, og vi hadde
sammen med japanske Koufu
en brukbar ledelse på resten av
feltet. I siste lange sundet før
runding inn til Longcheer vant
Koufu imidlertid på sitt banevalg og fikk noen minutters
forsprang. De holdt dette til
mål og vi står som nummer to
etter første dag. Veldig godt
utgangspunkt og vi hadde satt
oss i respekt hos konkurrentene.
I Kina stod folk på bergnabbene langs havet og jublet oss
inn og vi fikk en kongelig mottagelse i Longcheer. All mulig
slags media inkludert flere TVteam var linet opp for intervjuer med nasjonale og

☛

Flott 2. plass sammenlagt.

sikker mange flotte ord. Vi forstod ikke stort da det meste
foregikk på kinesisk.
Andre dag bød på fantastiske forhold med 12-16 knops
vind lettskyet og lett skvalpesjø. Vi kom greit ut i første
start, men valgte feil banehalvdel sammen med mange av de
antatte favorittene. Fra ca 20.
plass ved første kryssmerke
seilte vi oss opp til en kjempefin 5. plass, bak storfavoritter
som japanske Karasu og franske Lady Courier, men foran
australske Quantum Racing.
Andre seilas bød på desto
større problemer. I starten fikk
vi Team Pilipinas litt vel tett på
oss i lo og med båt i le endte vi
i en sandwich mellom Koufu
og Pilipinas. Vi var ikke de
eneste som havnet i situasjoner
og det endte med generell tilbakekalling. Etter ytterligere to
omstarter grunnet dårlig disiplin på startlinjen kom vi oss
av gårde på 4. forsøk. En litt

middelmådig start medførte 89. plass på første kryssmerke,
men vi seilte godt for spinnaker og var igjen blant de beste
ved første lensemerke. Det ble
svært tett resten av regattaen
og vi oppnådde igjen en flott 5.
plass bak Quantum og Karasu,
men foran Lady Courrier og
Koufu. Bare et drøyt minutt
skilte de 8 første båtene i mål.
Når vi går ut av havnen for
tredje dags seilaser er vi klar
over at denne dagen blir særdeles viktig. Hvis vi skal ende
på pallen må vi prestere to løp,
helst med topp tre plasseringer.
Første seilas ble utrolig tett og
vi lå hele veien i tet sammen
med Quan-tum og Yachtfinders Global. Vi sikret inn en
tredjeplass bak Quantum og
Yachtfinders Global. I neste
seilas klarte vi og Karasu å få
en liten luke til feltet etter første kryss. Vi ledet etter siste
lens og valgte å gå mot strømle
på høyre

☛
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med oss. Den som allikevel
fikk størst oppmerksomhet var
Emil Larsen på 13 år. Han var
et tydelig idol og vant med sin
naturlige sjarme raskt kinesiske
hjerter.
Om vi hadde oppfattet skjemaveldet i Hong Kong som
forvirrende, var Kina 10 ganger mer omfattende. Men kineserne er hyggelige, gjør hva de
kan for å være behjelpelige og
ting gikk egentlig veldig greit
så lenge vi hadde alle stempler
i orden. De fleste er ikke særlig
gode i engelsk, men velvilje er
en viktig ingrediens i kommunikasjon og da kommer man
alltids i mål.
Kvelden bød på åpningsseremoni av olympiske dimensjoner. Her var alle ingredienser
på plass med sceneshow, presentasjon av lagene. Her var
borgemestere, kulturministre
og sportsministre fra så vel
regional som nasjonal regjering
med høytidelige taler og helt
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Fra premieutdelingen.
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banehalvdel. Karasu gikkvenstre og vi la oss på topp, men
lenger inne mot land. Det viste
seg raskt at Karasu hadde
bedre vind/trykk ute og de passerte oss, og vant seilasen, vi
ble nummer 2. Dagens regattaer inngikk i Field Race og
resul-tatet fra dagens to seilaser legges til grunn. Vi i Team
Normar var best sammenlagt
etter dagens seilaser og vinner
Field Race.
Avsluttningsdagen skulle det
seiles en seilas og vi gikk utpå
med en god følelse etter gårsdagens prestasjoner. Hvis vi
vant måtte Karasu bli 4 eller
bedre for å vinne, og vi måtte
ikke bli dårlige enn 5 for å
beholde 2 plassen sammenlagt.
Vi var i og for seg fornøyd
med 2 plassen, men var veldig
klar over at vi kunne vinne
China Cup med riktig seiling
og at Karasu ble 5 eller dårligere. Vi kunne samtidig miste
2. plassen med litt uflaks eller
dårlig seiling. Starten ble utsatt
ca en time på grunn av dårlig
vind, når starten gikk blåste
det 6-8 knop og med store
trykkforskjeller på banen og
stygg skvalpesjø. Vi startet mot
lemerket og gikk for venstre
banehalvdel som vi mente ga
mest vind. Vi viste at det var

mindre strøm på høyre banehalvdel, men med skvalpesjø
og 6- knops vind er det
viktigere med vind. Våre nærmeste konkurrenter gikk høyre
og Karasu som ledet sammenlagt gikk i midten. Det virket
som at våre nærmeste konkurrenter seilte med mye nervøsitet og ble for opptatt av å
passe på hverandre. Quantum
gikk høyre og inn mot land,
noe som vi før start mente
måtte være feil på grunn av
dårlig vind. Vår taktikk viste
seg å være rett og vi ledet klart
på første merke foran Lady
Courrier. Karasu rundet 6 og
vi har foreløpig trofeet i lomma. Lensen ble spennende da
Lady Courier kom bakfra med
mer vind og vi rundet noen få
båtlengder foran dem på lensemerket. På 2 kryss seile vi noe
fra Lady Courier på ren båtfart. Karasu hadde seilt seg
opp på 4 plass, men det var
veldig jevnt mellom 4 og 6
plass. Vi kunne ikke annet enn
å seile så godt vi kunne og vi
gikk i mål som vinner av siste
seilas. Karasu ble 4 og vant
China Cup sammenlagt, vi ble
2 og er strålende fornøyd. At
det ble så tett i toppen er slik
vi ser det et bevis på at nivået
høyt. Dette feltet samler mange

av de antatt beste First 40.7
seilerne i verden, samt mange
andre profesjonelle lag. Det
laget som på papiret så farligst
ut i forkant var Team
Quantum Racing Australia
med Ray Roberts som skipper.
De har vunnet mye i Asia og
Australia og vant sin klasse i
årets utgave av Sydney Hobart
Race, og vant overall Kings
Cup i Thailand i November.
De japanske lagene var også
gode med Karasu som beste,
de har en utrolig seiersrekke i
Asia med seier i Kenwood Cup
og Kings Cup som beste resultat.
Vi i Team Normar har seilt
mye og mange regattaer rundt
omkring i verden, men vi har
aldri seilt en regattaserie som
har vært så godt gjennomført
av arrangørene både på vannet
og på land. Det å seile 30 like
båter (alle med nye like seil så
var ubrukt før vi pakket dem
opp) er utrolig gøy og man
slipper diskusjoner om ”riktig”
båt og at utstyret er forskjellig.
Her var alt likt og det var kun
de forskjellige lagenes prestasjoner som utgjorde forskjellen. Åtte lag var profesjonelle
og vi var eneste amatørlag
blant de 7 beste på resultatlisten.

☛

NM-gull 2008 til
Moss Seilforening i årets
NM i bølgeseiling
lerne leverte imponerende bølgeritt i de vanskelige forholdene.
Til slutt var det mossingen
Peter Løken Nilsson som vant
knepent foran ex world cup
seileren Frithjof Opsal (også
MSF), med en bra utført forlengs loop og en backside
aerial off the lip i bølgen.
I tillegg til mossingene Peter
Løken Nilsson og Frithjof
Opsal deltok også Nicolai
Helgesen og Philip Reier fra
Moss Seilforening.

Peter Løken Nilsson fra Moss
vant årets Jæren Wave NM
Wave, og kan nå titulere seg
selv som Norgesmester i bølgeseiling 2008. Gratulerer!
Moss Seilforening tok 2 av
de gjeveste medaljene under
årets NM i bølgeseiling, Jæren
Wave. Sola Brettseilerforening
var arrangør, og arrangementet
gikk av stabelen i helgen 11.
og 12.10.08. Konkurransen ble
avholdt på Spot X under noe
skiftende forhold, med vind fra
vest og bølger på opptil 2,5
meter.

Bølgeseiling har hatt offisiell
NM-status siden høsten 2005.
Finale-heatet besto foruten
Løken Nilsson av "veteranene"
Frithjof Opsal, Thomas Wessel
Svensson og Jørgen Michaelsen, som alle 3 har passert 35
år. Beste hopp og to bølgeritt
skulle telle. Finalen var svært
jevn, ledelsen gikk stadig fram
og tilbake mellom Frithjof,
Thomas og Peter. Forholdene
var vanskelige, da vinden var
varierende og hadde dreid nesten rett på land. Allikevel ble
det satt høye forlengser, og sei-

Taktikeren på Karasu spurte oss etter siste seilas om hvor
og når neste regatta for oss er.
Vi svarte litt blygt av neste
regatta var i mai og at den ble
arrangert på et sted i Norge
som heter Larvik. Han så ut
som et spørsmålstegn og fortalte av de skulle rett til
Taiwan og seile big boat series
der med sin egen GS 42R.
Vi lader opp for neste
sesong i ny båt (nye First 40)
og gleder oss til første regatta i
Larvik i mai.

Team Normar – China Cup 2008:
Jan Erik Ruud 62 years –
Helmsman
Jørn-Erik Ruud 39 years –
Tactician
Erik Holme 42 years Mainsail trimmer
Bjørn-Olaf Andresen 51 years – Navigator
Stian Wenzel Jensen 25 years – Bowman
Jan Olav Eskedal 39 years Genoa trimmer
Espen Langtvet 51 years Spinnaker trimmer
Even Larsen 43 years –
Pitman
Kjetil Rekaa 30 years Mastman/Bowman
Emil Larsen 13 years –
Sweeper
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Med seilerhilsen
Jørn-Erik Ruud

Resultater China Cup 2008:
1 Karasu Japan
2 Team Normar Norge
3 Koufu Japan
4 Quantum R Australia
5 Yachtfinders G NZ
6 Lady Courrier France

Marielle
Marielle
Marielle
Marielle
Marielle
Marielle
Marielle
Normar
Normar
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Havnesjefen har ordet
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Båtopptaket i høst gikk bra,
som forventet. Erfaringene
med vår nye truckfører, Baard
Hermansen, er bare gode, kjøringen går for seg på en rolig
og trygg måte. Mitt inntrykk
er at folk ikke hadde problem
med å akseptere våre begrensede kjøretider for trucken. Men
jeg ser ikke bort fra at vi av
praktiske grunner i fremtiden
muligens vil si at opptaket
skjer frem til 1. november, ikke
lenger. Altså i perioden 1.
oktober til 1. november.
I de maritime media leser vi
fra tid til annen om båter som
velter i opplag på land. Sterke
vinder til tross, så har vi så
langt i høst/vinter vært skånet
for uhell av det slaget i Søly. At
vi ikke tillater stående master
under vinteropplag på land, er
definitivt en sterkt medvirkende faktor.
Men det er all grunn til å
være oppmerksome. Bruk gode
strekkfisker ( ikke de gamle i
støpegods, som er doble og
ikke har en gjenget hylse), godt
dimensjonerte kjettinger og sjakler.
Å sikre at kjølen ikke kan
forskyve seg i forhold til stativet betyr økt sikkerhet i betydelig grad. Bildet over viser èn
måte å gjøre det på. Det er
også flere andre gode måter å
gjøre det på – bare se deg
omkring, eller spør undertegnede.

Dato for utsett av båter til
våren forsøker vi å gjennomføre slik som i fjor. Datoen som
er aktuell for den enkelte båt,
vil i løpet av vinteren bli skrevet på merkelappene på hver
enkelt båt. Så se etter når det
lir litt på.
Sorteringen av miljøfarlig
avfall fungerer dessverre ikke
alltid godt nok. Vennligst les
det som står på den oppklistrede lappen over hvert fat og
palle kasse om innhold! Det
burde ikke være så vanskelig,
det er nok mer et spørsmål om
å gidde. Når vi slurver med
dette, må vi betale ekstra for at
Ragn Sell foretar sorteringen.
NB! Restavfall skal ikke i

miljøcontaineren! Batterier skal
i egen batterikasse - den lille
grønne som står ute for seg
selv, til høyre.
Alle med vinteropplag i
sjøen, med unntak av noen
ganske få, ønsker strøm om
bord. I det minste i perioder.
Og alle kjenner problemet med
at det ikke er strømuttak til
alle. Resultatet av det er hyppig bruk av skjøteledninger og
strømfordelere. Akkurat det
kommer vi neppe forbi. Men,
problemet er at strømmen altfor ofte, blir borte. Så godt
som alltid er det jordfeilbryteren(e) som slår ut. Og grunnen
til det er bruken av dårlig elektrisk utstyr.

☛

Restavfall (til venstre). Miljøfarlig avfall (i midten). Batterier av alle typer (til høyere)
også nedfelt i ordensreglene.
I verste fall kan mangel på
merking og registrering føre
til oppsigelse av leiekontrakten.
Nordre molo er ferdig reparert,
og jeg tør si til alles tilfredshet
for både oss selv og våre naboer. Det er forberedt for en ny
badebrygge, men selve byggingen av denne med trapp
gjenstår. Arbeidet blir gjort i
løpet av vinteren.
Første helgen etter påske er
det planlagt en stor dugnad.
Den vil omfatte absolutt hele
havna med brygger, grøntanlegg og klubbhuset. Så merk av
i kalenderen!
Når det gjelder Signalmasten, er bestemt at den skal legges ned for oppussing i august.
Ved den anledning vil det også
bli montert en hesteskoformet
naglebenk rundt masten for
fastgjøring av diverse liner.
Natten til den 5. oktober
brakk dessverre C-brygga. Det
var et skikkelig stormvær med
orkan i kastene. Av fem
moringer var bare to stykker
effektive. De ble begge to dratt
med, men ingen båter kom til
skade tiltross for at brygga lå i
en kraftig og dels skarp bue

nordover. Det viste seg at de
gamle moringene (jernbanehjul) som ikke var effektive
fantes på bunnen, men uten
forbindelse med brygga og
dette er det nå gjort noe med.
Alle fem moringene er på
plass, og alt er tilsynelatende
som det skal være. En stor
takk til Geir for hjelpen med
dykkerarbeidet som ikke var
bare morsomt i søle og mudder.
Uværet som forårsaket
brekkasjen var ikke meldt. Vår
ekstremvær beredskap var derfor ikke satt i verk. Hadde den
det vært, ville brekkasjen kanskje ikke skjedd, men jeg sier
bare kanskje. På den annen
side ville da den sørgelige
moringssituasjonen ikke blitt
avslørt.
Ekstremvær planen beskrev
jeg imidlertid ganske detaljert i
februarnummeret i fjor.
B - brygga lider også av
manglende moringer på nord
siden. Samme sak på C- bryggas syd side, så det må det gjøres noe også her.
Ha en riktig god vinter og et
Godt Nytt År !

Signal

Det skal brukes utstyr som
er laget for lengre tids bruk
utendørs! Og med godt tverrsnitt (2,5 kvadr.mm.). Bare
meget sjelden ligger feilen på
bryggas faste anlegg. Det er
ladeapparater og dårlig installasjon mellom båt og brygge
som er hovedårsakene til alle
strømbruddene. Alle leverandører vet hva som er egnet for
utendørs bruk, så det er bare å
spørre.
Det er uhyre sjelden at sikringer går på grunn av overforbruk, og det er således gledelig
at folk tydeligvis respekterer
pålegget om ikke å bruke mer
enn 300-400 watt. Så til noen
gamle kjepphester:
- Å låne bort båtplassen sin
er ok, men lånet skal gå
gjennom havnesjefen, og
den som låner plassen skal
betale havneleie. Alt annet
er brudd på ordensreglene
som er en del av den leieavtalen hver enkelt båteier har
undertegnet.
- Vi sliter fortsatt med at folk
ikke riktig respekterer kravet om registrering og merking av båtene som hører
hjemme i havna. Sørg for
registrering ved for eksempel bytte av båt. Dette ligger

Aksel Ellefsen, Havnesjef
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Seilerfest for alle de aktive
seilerne

Signal

Tradisjonen tro hadde hovedstyret 16. november, innbudt
til en avsluttende feiring av
årets seilsesong i alle aldersgrupper.
Signal var selvfølgelig til
stede og ”knipset” begivenheten med en bildekavalkade,

14

hvor bl.a. Eline Snerlebakken
fortalte og viste bilder fra sin
egen seilsesong som jo ble
”toppet” med å bli Norgesmester i Zoom8. Og Jørn-Erik
Ruud fortalte og viste bilder
fra deres fantastiske opplevelse
ved å få delta i årets China

Cup, hvor de oppnådde en stålende 2. plass sammenlagt.
Ellers fikk også de yngre
sine velfortjente premier, til
stor begeistring fra stolte foreldre.
Tekst og foto: Runar

Signal
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Signal

Fra «smalahove» til Shetland
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Det var under et fuktig smalahove lag på Jeløya i november
2007 at ideen ble født om å
delta i den årlige regattaen
mellom Bergen og Shetland.
Mens de fleste ideer som fødes
under et smalahove lag fornuftig nok går i glemmeboken
dagen etter, så var det annerledes denne gangen.
Onsdag 18. juni på formiddagen, i øsende regn og økende
vind, la Mosse-båten ”Patos”
(en 34-fots Sweden Yacht) ut
fra Hjellestad Marina utenfor
Bergen for å ta seg mot startlinjen ved Marstein fyr ute i
havgapet. Fredagen før hadde
skipper Terje Turøy – fjorårets
leder av vår Tur- og
Havseilergruppe - og et mannskap på tre lagt ut fra Søly for
å ta båten de cirka 400 nautiske milene til Bergen. Etter tre
døgn med seiling dag og natt

var transportetappen unnagjort. To mannskaper på transportetappen hadde reist hjem
og tre nye kom med fly over
fjellet.
For skipper Terje Turøy og
mannskapene Pål Bjerkholt,
Gunnar Bløndal, Bjørn Flesjø
og Thor Chr. Jensen ventet nå
en reise på 194 nautiske mil
over Nordsjøen til Lerwick på
Shetland.
”Patos” måtte kjempe seg
gjennom to kulinger på veien.
Den første kulingen, et kortvarig lavtrykk med regn, kom
allerede utpå kvelden. Utpå
dagen etter løyet vinden helt,
men det varte ikke lenge. På
skippermøtet før start meldte
meteorologene om lite vind ved
Shetland og dreining til vest. Vi
valgte dermed å gå en litt sørlig kurs i forhold til linjen rett
mot Lerwick.

Det skulle vise seg å være en
feil. Da vi nærmet oss Shetland
dreide vinden mot nord og vinden økte til stiv kuling. Patos
måtte dermed krysse opp mot
mållinjen utenfor Lerwick i stiv
kuling, med fulle rev og tung
sjø som veltet over båten.
Seks timer med kryssing
sendte båten nedover resultatlisten i forhold til dem som
hadde valgt en mer nordlig
kurs. Etter 36 timers seiling
krysset Patos mållinjen og sikret seg dermed en 7. plass i
klassen på 10 båter med LYS
opp til 1,20. Det var 27 båter
med fullt mannskap, og like
mange båter med ”doublehanded”- mannskap. Flere av
”doublehand”- båtene deltok
også i ”1000 miles Doublehanded Race” som gikk fra
Nederland via Newcastle,
Bergen, Shetland og tilbake.

☛

På denne etappen var det en
klar fordel med en båt med
høyt LYS-tall. Disse båtene
kom til havn før kulingen brøt
løs på alvor, mens Patos med
1,13 som LYS-tall fikk været
rett i mot.
Retur regattaen hadde start
søndag formiddag, men
Shetland Coastguard nektet
båtene å gå ut på grunn av et
værvarsel som meldte full
storm. Dermed ble starten
utsatt til mandag, som ga en
fin slørseilas tilbake til Bergen.
Etter 30 timers tørr seilas krysset ”Patos” mållinjen utenfor
Marstein fyr som nummer seks
av ti båter i vår LYS klasse.
Etter at årets store mål for
seilsesongen var nådd, gikk
sommerferien med til å få
Patos hjem til Søly. Det ble en
strålende, variert seilas ned

langs vestlandskysten og opp
Oslofjorden.
Bergen-Shetland-regattaen
kan varmt anbefales, og starten
går 24. juni i år, men det er
ikke bare å hive seg i båten.
Båten må være utstyrt etter
ISAF-reglene som innebærer
tryseil, stormfokk, VHF med
DSC-funksjon (båtene ”trackes” underveis og kan følges
på internett), nødpeilesender,
redningsflåte (takk til Seatronic
for sponset leiepris), raketter
og annet sikkerhetsutstyr. I tillegg må minst to av mannskapene ha ISAF-godkjent sikkerhetskurs og nytt av året er et
strengere krav til førstehjelpskurs.
Med over 50 båter i
Lerwick havn satte seilerne sitt
preg på denne lille, trivelige
byen. Nordmenn er populære

på Shetland, som jo hørte inn
under Norge i 500 år. I året
1469 pantsatte den dansk-norske kong Christian I Shetland
til kongen av Skottland. Kong
Christian skulle gifte bort datteren Margrethe og hadde ikke
penger til medgift.
På andre siden av øya ligger
Scalloway hvor ShetlandsLarsen og hans gjeng fraktet
cirka 3500 norske flyktninger
vestover i små fiskebåter. På
turene østover gikk det også
Linge-karer, etteretningsfolk og
instruktører for motstandsbevegelsen. Shetlandsgjengen
gjorde over 200 turer mellom
Norge og Shetland, og
Shetlands-Larsen var skipper
for 52 av turene.
På vegne av ”Patos” sitt
mannskap, Thor Chr. Jensen

Signal
17

Dagbok fra E-vannveien
Stockholm - Göteborg
På Götakanalen –
Trollhättankanalen och
Götaelv sommaren 2008

Signal

Indre leia østover.
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Skjærgården, 14. –
17. Juli: Ut fra
Stockholm dro vi
den indre leia til
Saltsjöbaden, med
kaldtbadhus, middag på brygga og en Evert Taub aften om
bord. Dagen etter seilte vi til
Ornö og fant ei flott utehavn,
en lukket lagune i Kolnäsviken.
Badet (17,5 gr.) og matet svalungene på fordekket. Etter
morgenbadet neste dag, seilte
vi til Utö, et svært populært
feriested med over 300 gjestplasser. Utö hadde ei flott vindmølle og tydelige rester etter
gruvindustri forrige århundre.
Leide sykler og opplevde ei
meget sjarmerende øy! Spiste
strømning på brygga, delikatesse!

Utö – Göta kanal, 18. – 21.
Juli: Dagen etter seilte vi over
Mysingen, forbi Nynäshavn og
fant ei tranglei litt nord for
Lands Ort. Fant ei fin natthavn
på Trosa, litt inn i landet. Også
et idyllisk sted! På seilasen
videre vestover neste dag, fortøyde vi på Broken, ei øy like
før Oxelösund, som eies av
Nyköping Segel Selskap. Det
var ei perle, med gode fasiliteter, kiosk og egen badstue!
Nystekte kanelbullar ble solgt
til båtene og stedet hadde
flaggsalutt kl. 21.00! Vi fikk en
frisk seilas neste dag ut av
skjærgården, forbi Oxelösund

og til Arkösund. Herfra var det
rettvest neste dag, nå innlandsnatur og vi kom til Mem, som
var innseilingen til Göta kanal.
Fendret med alt vi hadde,
betalte kr. 5.000,- i avgift, og
sluset opp den første slusa.
Tøffet så til Sönderköping,
kanalferden var i gang!
Samtidig var et nytt høytrykk
på vei, dette lovet bra!
Gøta kanal, 21. – 28. Juli:
Göta kanal består av 58 sluser
og fører oss opp til 91,8 moh
på innsjøen Viken.
Initiativtager og ansvarlig for
at kanalen ble til, var Baltzar
von Platen (1766-1829).

☛

Stockholms skjærgård. Mysingen sett fra Utö.
Tampen akter ble satt fast og
tampen fra baugen ble festet
ca. 3m foran båten. Den ble
ført via blokk i baugen tilbake
til vinsjen, der jeg vinsjet inn
etter hvert som vannet steg. Da
hadde vi full kontroll over
båten mens virvlende vannmasser fosset inn i slusa! Var det
flere sluser i trapp, gikk Åshild
fra sluse til sluse, festet linene
og steg om bord etter siste
sluse. Dette ble etter hvert bare
moro! NB! Sluseliner på 20m!
Norsholm – Berg: (17 nm på
10 timer). Tøffet i dag over
Roxen, en flott innsjø på 14
nm. Det var sol og varmt, vi
badet ved hver anledning, eller
kastet vann over kroppen på
akterdekket fra pøsen! I Berg
(Carl Johan sluser) var det 7
sluser i ett! Kom opp i et herlig
basseng for kvelden. Gjestehavnene gjennom hele kanalen
hadde gode fasiliteter og slusepersonalet var hele veien hjelpsomme og hyggelige!

Vassbacken – Lyrestad: (17
nm). Nå begynte nedover slusingen, den var mye enklere.
Åshild kom om bord etter siste
sluse. Kiosker, restauranter
omtrent hele veien, så i kveld
ble det pizza og kebab!
Lyrestad / Sjøtorp – Läckø
Slott: (36 nm). Etter bruåpning
08.55, sluset flere ganger nedover og var plutselig i Sjøtorp.
Göta kanal var slutt og vi var
ute i Vännern.

☛

Den største sluseporten, Mem.

Signal

Berg – Motala: (27 nm).
Varmen vat påtagelig, vi badet
og sluset oss videre. Over

Boren og etter nok ei slusetrapp på 5 sluser, kom vi til
Motala. Her tok vi en hviledag, vasket klær og besøkte
Motormuseumet.
Motala – Vassbacken: (38 nm).
I dag fikk vi 3 herlige timer på
”havet”, i det vi tøffet over
Vättern i herlig sommervær.
Inn ved Karlsborg, bruåpning
og gjennom Bottensjøen. Siste
sluse på vå vei oppover og ut i
Viken, nå 91,8 moh. Tett granskog på begge sider, noen småøyer, nesten som i Nordmarka.
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Göta Kanal.

Tøffet innom
Mariestad for diesel
og seilte vestover til
Läckö Slott, med
egen gjesthavn. Det
ble grilling på land
og slottsbesøk om
kvelden, fra 1600tallet. Sloss litt med
myggen i kveld, men
med myggnett over
luka i nedgangen,
ble det ei rolig natt.
Vi var fortsatt vel
forlikte og så tilbake
på kanalferden som
en flott minnerik
opplevelse!
Sluseporten
«Carl Johan».

Signal

Vännern – Göta elv
– Gøteborg, 29. Juli:
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Läckö Slott – Vännersborg: (38
nm). Tok en tidlig frokost,
gikk i 1 time gjennom ei trang

lei og kom ut i åpent farvann.
Det ble en flott seilas over
Dalbosjöen (Vänern) og ned til

Vännersborg. Fin gjestehavn
rett ved jernbanebroa.

☛

I Arvika.

En 175 år gammel sluseport.

På Vänern,
«Läcko Slott»

Signal

Vännersborg – Göteborg: (48
nm). Etter en formiddag med
lett regn, tøffet vi inn i
Trollhättan kanalen. Det var 6
store sluser nedover til Göta
elv. Slusingen nedover gikk
greit og resten av veien var å
tøffe Gøta elv, i et flatt landskap med færre idyller. Måtte
vente en time på jernbanebro
åpning syd for Kungelv og fant
senere en leding plass i ”Lilla
Bommen” – vi var i Göteborg,
i saltvann og hadde gjennomført 64 slusinger fra Østersjøen
til Kattegatt – jo vi var stolte!
Harald M.

På toppen,
91,8 moh
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Moss Seilforening - valg 2009
Valgkomitéens innstilling til årsmøtet 22. oktober 2008 alle ble enstemmig valgt
Funksjon

P e riode Valgt på
Årsmøte

Navn

Valgkomitee
innstilling

Hovedstyret
Leder
Nestlede r
S ekret æ r
Kasse re r
Leder av styret i Søly B åthavn
Leder av styret fo r klubbhuset
Leder fo r finansgruppen
Leder fo r jollegruppen

2
2
2
2
2
1
1
1

år
år
år
år
år
år
år
år

2008
2007
2007
2007
2007
2008
2008
2008

Thorstein Tønnesson
Mo rten Knudsen
B ente Paulsrud
Hans-P ete r R aspotnig
Iva r Olsen
Ingrid Lund
Dag Kaa re Nordengen
C athrine B. Lauritz en

Leder fo r T/H-gruppen

1 år

2008

Anders Hve rven

Gjenvalg
Ikke på valg
Ikke på valg
Ikke på valg
Ikke på valg
Nyvalg
Nvvalg
Til
godkjenning
Til
godkjenning

Styre m edl. for Søly B åthavn
M edle m
M edle m
M edle m
M edle m ny

2 år
2007
2007
2008
2008

Asbjørn Utake r
Eina r W. La rsen
Mo rten H. Jansen
Eina r Ha agensen

Ikke på valg
Ikke på valg
Gjenvalg
Nyvalg

Styre m edl. for klubbhuset

1 år
2008
2008
2008

R andi Horn
Leif Bj e rke
Anne K. Bø rresen

Gjenvalg
Gjenvalg
Gjenvalg

2008
2008
2008

Lars Jørgen Kopperud
Finn Horn
Mo rten Vinje

Gjenvalg
Gjenvalg
Nyvalg

2008
2008

M agne Sveli
P e r Andre as Vogt

Nyvalg
Nyvalg

2007

Lisbeth Johansen

Ikke på valg

2008
2007

Runar Thøgersen
Ste f fen Myklebust

Gjenvalg
Gjenvalg

2008
2008
2008

P ete r C . Mollatt
Elisabeth N. Sne rl ebakken
Jan Erik Ruud

Gjenvalg
Gjenvalg
Gjenvalg

M edle m
M edle m
M edle m
Styre m edl. for finansgruppen
M edle m
M edle m
M edle m

1 år

R evisore r m/va ra
M edle m
M edle m

1 år

Valgte m edle m m e r til R ådet
M edle m

2 år

R edaksjon
R edaktør Signal
Web-redaktør (hje m m eside )

1 år

Valgkomité fo r neste pe riode
Leder av valgkomiteen
M edle m
M edle m

1 år

Signal

For Valgkomiteen
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P ete r C . Mollatt

Elisabeth N. Sne rl ebakken

L e der
Si g n .

Si g n .

Jan Erik Ruud
Si g n .

Oversikt over T & H-regattaer
i 2009
En hjelp til allerede nå å planlegge neste regattasesong
Terminliste for HH Navigare Cup
Ons
Ons
Fre

13. mai
27. mai
29. mai

18.30
18.30
20.00

Ons
Ons
Ons
Ferie
Ons
Ons
Ons
Ons
Lør
Søn
Ons
Ons

3. juni
10. juni
17. juni

18.30
18.30
18.30

Helly Hansen NC
Helly Hansen NC
Hard Days Night NC (klassevis fellesstart) (sosialt samvær 30.05. på Hankø Yacht Club)
Helly Hansen NC
Helly Hansen NC
Helly Hansen NC

12. aug
26. aug
2. sept
9. sept
12. sept
13. sept
16. sept
23. sept

18.30
18.30
18.30
18.30
13.00
13.00
18.30
18.30

Helly Hansen NC
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

25./ 26./27. sept

Ny tur regatta med sosialt samvær som sesongavslutning
(teller ikke i Helly Hansen NC
OBS! Navigare Cup 2009 består av 13 regattaer der de 8 beste er tellende
Andre regattaer:
Helly Hansen Skagen Race
Helly Hansen Færderseilasen
Shetland Race
Raymarine Race
Hollenderseilasen
Den lille seilas
NORC Ranking 2009
Larvik Race Weeekend
Moss RayMarine Race
ORCi Klassemesterskap
Seiles under ORCi på baneseilas og
Skagerrak Cup 2009
HH Skagen Race
Færder Race
Tjörn Runt
Göteborg Offshore Race
Seiles under ORC Club, en stryk

20. mai
12. juni
24.- 29 juni,
22.–23. aug
29. aug
30. des

6.-7. juni
22.-23. aug
12.-13. september
en kan strykes

20.
12.
15.
18.

mai
juni
august
september

Bærum Seilforning
KNS
http://www.shetland-race.no/
Moss Seilforening
KNS/Son Seilforening
Moss Seilforening

Larvik Seilforening
Moss Seilforening
Tønsberg Seilforening

Bærum Seilforening
KNS
Stenungsund Segelsällskap
GKSS
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Ny og spennende sesong for
jollegruppa!

Signal

Jollegruppa har et spennende år foran seg
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På optimist siden har vi en
kjempe stor videregående gruppe, på nesten 40 seilere. Det er
jo moro at så mange unge ser
gleden av seilsporten. I Optimist klassen har vi også en god
gruppe i Norgescup klassen.
De er 6 stykker , og noen i
denne gruppen har trent på
vannet hver lørdag i hele vinter
og som satser på gode resultater når seilsesongen setter i
gang for fult. For optimist seilerne har vi også et innetreningstilbud hver tirsdag, da er
det Hans Bendik som er tre-

ner sammen med Lars Egil.
Det har vært ca.15-16 seilere
som har møtt opp trofaste på
innetreningen, noe som styrker
det sosiale nettverket hos seilerne.
Zoom 8 seilere er en fin
gruppe på 7 og 29’er seilere en
gruppe på 8, det vil si 4 båter
som også er iverig hele året.
29’erne har også seilt lørdager
i vinter og begge klassene har
hatt et treningstilbud på Fokus
for din helse. Her er det
Mathias Mollatt som her vært
trener.

Moss seilforening har hatt
to helger med samlinger for
29’er og ZOOM 8. Det var to
fine og lærerike samlinger.
På den første samlingen som
var første helgen i desember,
var det 10 ZOOM 8 båter og
6, 29’er båter.
Denne helgen hadde vi overnattingsmuligheter på Søly for
alle seilerne, og de fleste ønsket
overnatting. På søndagen,
denne helgen som var 1. søndag i advent, ble det også
arrangert Grøtseilas. I optimist båter, her kunne alle som
ville delta. Selv om ZOOM 8
og 29’er seilerne var opptatt
med sitt treningsprogram
manglet det ikke seilere. 12
optimistseiler og tre pappaer
møtte opp til kamp om seier.
Det ble da valgt 3 lag som
kjempet for førsteprisen i en
staffet.
Den andre samlingen for
ZOOM 8 og 29’erne ble
arrangert 17-18 Januar. Det ble
en kald fornøyelse med 2
minus grader og 5 til 6 sekundmeter i vind. Det ble også
denne helgen gjennomført 2
økter på vannet både lørdag og
søndag. Det er helt klart at når
20 seilere setter kursen ut på
vannet på denne årstiden er
interessen stor, noe som gleder
oss som arrangerer slike samlinger.

☛

Godt nytt seil år og en god
Navigare Cup 2009

Tur- og regatta planene:
Vi har valgt å publisere terminlisten for Navigare Cupp allerede i dette i nr. av Signal, slik
at dere allerede nå kan begyn-

ne planleggingen av sesongen
under ett.
Nytt av året er at vi skal
seile Hard Days Night på
våren, som vi gjorde i ”gamle”
dager. Denne foregår i Pinsen
og vi har i den anledning leid
Hankø Yacht Club. Seilasen
starter fra Søly fredag 29. mai
kl. 20.00. Lørdag er det sosialt
innslag på formiddagen og felles middag på kvelden. Yacht
klubben er åpen for alle medlemmer i Moss Seilforening,
også for de som har motorbåt
og ikke har deltatt i regattaen.
Til dere som har planer om en
båttur i Pinsen, sett av lørdags
kvelden til en hyggelig middag
sammen med klubbmedlemmer. Dette er et forsøk på noe
nytt, med en turregatta hvor
hovedvekten ligger på et sosialt

samvær med alle medlemmer
av vår forening. Ta gjerne, om
det måtte passe, en biltur ned
på lørdagen og kom over med
ferjen.
I helgen 25. til 27, september skal vi arrangere en turseilas fra havn til havn (3 ulike
havner).
Navigare Cup begynner
onsdag 13 mai. Er det noe du
skal fikse på båten før sesongstart så begynn allerede nå. I
mai nr. av Signal kommer vi
med ytterliggere informasjon
om Navigare Cup 2009, Pinse
arrangementet og om overnevnte regatta i siste helg av
september.

Vi i jollegruppa satser på gode
resultater for seilerne våre og
derfor kommer vi til å bruke
mye ressurser på trenerutvikling i året som kommer.
Allerede nå i vinter har vi teori

med god
spisskompetanse,
som Espen
Guttormsen, Siren
Sundby og
Christopher Gundersen på 2
av teori
kveldene
våre. Det
vil også bli
teori med våre trenere i MS.
Vi ønsker at de kan dra nytte
av foredragene til Espen, Siren
og Christopher og tilpasse
dette opp til våre seiler. Noe vi
tror de vil klare helt utmerket.

Jollegruppa har også vært så
heldige at vi får Frode Jørstad,
tidligere hovedtrener for Moss
og Landslagstrener i NSF til
Coaching av trenerne våre. Det
blir da en mulighet for hver
trener til å videreutvikling seg,
dette er obligatorisk for trenere
i MS. Det blir også en oppfølging på vannet når seilsesongen
starter.
I vinter har også noen av
seilerne i MS tatt trener 1 kurs
og noen foreldre vært med på
arrangør 1 og 2 kurs. Så vi får
vel si at Jollegruppa i MS så
lang er på rett vei for våre felles mål.
Cathrine B Lauritzen
Jolleleder i MS

Temakvelder på onsdager fram
til seilsesongen:
11. feruar kl. 19.00 forteller
Terje Turøy om ”Shetland –
Bergen Race 2008 under tittelen:
”I Nordsjøens vold”
med Terje sin ”Patos” i regattaen Bergen – Lerwick –
Bergen.
18. mars er det Team
Marielle sin tur som tar oss
med bl.a. til China Cup og
øvrige regattaer i 2008.
22. april kommer den tradisjonelle gjennomgang av regattaregler og informasjon om
Navigare Cup.

Hilsen regattasjef Erik.
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Hallberg – Rassy klubben
i Norge – en aktiv klasseklubb

Signal

HR 342 og HR 31 under seilas
utenfor Hankø høsten 2008
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Hallberg- Rassy klubben er en
aktiv klasseklubb med i alt 230
medlemmer. Klubbens medlemmer har båter fra 26 fot opp til
62 fot. De største gruppene er
HR 26, HR 29 og HR 312
med i alt 100 båter. Klubben
ble etablert i 1997 ved at HR

352 klubben tok initiativ til å
samle HR 26/29/312 klubbene.
HR 312 klubben valgte på det
tidspunktet å stå utenfor. De
ble imidlertid medlemmer i
2008. I dag representer HR
klubben alle båttyper. Vi har
medlemmer som har båter fra

Hallberg perioden altså før
Hallberg Rassy verftet ble etablert (Mistress / Mistral) og
den første båttypen HR verftet
produserte (Rasmus).
Volumbåten siste åren er HR
342. De 2 første HR 62 kom
til Norge i 2008.

☛

HR klubben har et nært
samarbeide med Pollen
Maritme AS ved Ole-Petter
Pollen og Hallberg-Rassy verftet ved administrerende direktør Magnus Rassy.
Klubben er medlem av
KNBF (Kongelig Norsk Båtforbund) som vi mener fronter
båtfolket på en aktiv måte.
Styret har bestemt at alle som
kjøper en HR båt, og som ikke
tidligere er medlem, får et
automatisk medlemskap i
klubben.

Klubbens aktiviteter gjennom
året.
De siste årene er det etablert en
struktur på våre fellesarrangement som i hovedsak er basert
på følgende opplegg:
Møteaktivitet
Årsmøte i mars og 2 medlemsmøter henholdsvis på vinteren
og høsten. Til disse møtene
forsøker vi å få faglige tema.
På årsmøtet i 2008 hadde vi
for eksempel besøk av administrerende direktør på Hallberg
Rassy verftet Magnus Rassy.
På høstmøtet som var et felles
med Moss Seilforening, tok vi
opp instrumentering og tekniske utfordringer knyttet til elektrisitet m.m. om bord.

Konklusjon:
Hallberg – Rassy klubben
representer 230 HR eiere med
båter fra Hallberg perioden
(Mistress og Mistral) som nå
nærmer seg 50 år og opp til de
nyeste Hallberg-Rassy båtene
representert av HR 342, HR
37 og HR 43.
Det legges stor vekt på å ha
et nært samarbeide med
Hallberg-Rassy verftet, importøren i Norge Pollen Maritime
AS og leverandører av seil og
utstyr. Vi arbeider med å få en
større interesse for aktiv seiling
ved å stimulere til deltagelse i
Færderseilasen og lokal seilaser. Våre medlemmer er spredd
over hele landet fra Bodø i
nord til Halden i sør. Hovedvekten av medlemmene har
båter i Oslofjordområdet og på
Vestlandet fra Stavanger til
Ålesund.
HR klubben forsøker å
være samlende for alle HR eiere om de eier en HR 26 eller
en HR 62.
Vi ønsker at det knyttes et
sosialt og faglig felleskap til
medlemskapet og at styret kan
være et talerør for medlemmene.

Arild Johnsen
Leder for klasseklubben i
Norge
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Andre aktiviteter
I forbindelse med Pinsen har vi
lagt en samling til Elvstrøm
Sail på Vallø i Tønsberg. Vi
ønsker å ha nær kontakt til de
som levere seil til våre båter.
Kontakten til seilmakerne ser
vi på som viktig, i det vi også
utnytter deres kunnskap om
seil-og mastetrim.
Færderseilasen i midten av
juni er for en del av oss ”Årets
regatta”. Vi starter der i egen
klasse og er til sammen 12-14
båter. I KNS resultatlisten sei-

ler vi ”scratch” slik at førts båt
i mål er vinner. Vi har imidlertid en egen utregningsmåte. Vi
seiler alle med en intern LYS
beregning slik at klubbens
resultatliste er en annen en den
offisielle KNS lista. For å få
flere interessert i regattaen
kommer vi fra 2009 å tilby en
mannskapsbank hvor de som
ikke ønsker å seil egen båt kan
være mannskap i en av de deltagende båter.
Årets store arrangement er
det felles arrangement vi i 3 år
har hatt på Hankø Yact Club
sammen med Pollen Maritime
AS ved Ole-Petter Pollen.
Pollen Maritime står for det
tekniske opplegget.
I 2008 var samlingen i
månedsskiftet august /september. Basen vår er Hankø Yacht
Club.
Til denne samlingen blir det
fraktet opp nye båter fra HR
verftet som skal til utstillingen
”Båter i sjøen”. Oppdraget
med å få seilt båtene opp fra
verftet er det veteraner fra
Moss Seilforening som utfører.
Thorbjørn Pollen ( tidligere
president i Norges Seilforbund
og æresmedlem i Moss Seilforening), organiserer dette
opplegget på en sikker og myndig måte.
Det blir på lørdagen arrangert en regatta hvor både de
nye båtene og de som ønsker å
seil egne båter deltar.
Arrangement avsluttes med en
felles middag med premieutdeling. Alle som deltar får premie. Premieringen er basser på
helt andre kriterier enn raskeste båt.
I 2008 hadde vi besøk fra
Hallberg-Rassy verftet av både
Christopher og Magnus Rassy.
Christopher kom seilende i sin
HR 62 som han tidligere
hadde vært på jordomseiling
med.
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Tilbake i Atlanterhavet
og 9000 nm igjen!!

Chagos, en av klodens mest
idylliske og øde atoller

Siste gang jeg skrev i Signal var vi i Australia. Da hadde
Berit og jeg hatt en strålende 2 måneders tur fra Cairns til
Darwin. Deretter stod Det indiske hav for tur, 7500 nm til
Cape Town. Og idet du leser dette har Villvind forlatt Syd
Afrika og er underveis over Syd-Atlanteren til Karibien og
Tobago. Ved ankomst dit er sirkelen sluttet og jordomseilingen et faktum. Dit er det 5500 nm. Vi skal besøke
St.Helena og Ascension og mange flotte stjernehimler skal
oppleves før vi er der!!

Signal

Det indiske hav!
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Det indiske hav var stort og
langt. Man står overfor et valg
om å seile syd for eller nord
for Madagaskar. Den klassiske
og vanlige ruta har gått syd
for -, med stopp på Mauritsius
og Reunion, begge franske
kolonier. Etter hvert har de
politiske forholdene på

Madagaskar normalisert seg,
det åpnes for turisme og forholdene er blitt tilstrekkelig
stabile til at flere og flere besøker landet. Jeg hadde lyst til å
se Madagaskar før utviklingen
fjerner alt av den gamle levemåten.
For å komme dit måtte vi
tilbakelegge 2000 nm til

Cookos (Keeling). En australsk
atoll, med en idyllisk ankringsplass hvor vi ble i 10 dager.
Fra Cocos dro vi 1600 nm
vest-nordvestover til Chagos.
Fra 13 grader syd til de litt
mer ustabile breddegraden
nærmere equator,- til 5 grader
syd. Seilasen var preget av fin
stabil sydøstpassat med 15-20
knop dag etter dag, og det siste
døgnet rundet vi inn passet til
atollen Salomon Atoll. Chagos
er engelsk territorium som
administreres med en viss form
for kompliserende byråkrati.
Ca 2 måneder i forveien må
man søke om cruising-permit
og betale £100. Chagos er en
fantastisk idyll, men en utfordrende ankringsplass idet
været brått kan skifte. Vi ble
der i 9 dager.

☛

Madagaskar
Fra Chagos er det ca 1600 nm
til Madagaskar. Det var lite,
rotete og ustabil vind på 5 grader syd, så vi valgte å gå rett
syd for å finne stabile passatvinder. Disse fant vi rundt 8
grader syd, og kursen ble lagt
rett vest mot Saya-banken på
den undersjøiske ryggen som
strekker seg sydover fra
Maldivene mot Mauritsius.
Her er sjøene svært uregelmessige forårsaket av at dybden
enkelte steder på den undersjøiske ryggen brått stiger fra
2-3000 meters dybde til enkelte steder i underkant av 20 m
samtidig som det skapes til
dels turbulente strømforhold.
Vi hadde hatt rolige vindforhold den første uka, men den
siste uka mot Madagaskar fikk

vi opp farta. I masse medstrøm
og frisk sydøst rundet vi nordspissen av øya etter ca 11 døgn
ut fra Chagos.
I Hellville klarerte vi inn og
fikk ordnet papirene.
Pengeenheten på Madagaskar
er ariary og har svært liten
verdi. Med bugnende lommer
gikk vi på markedet, lastet
med nær innpå en million i ariary. Upraktisk. Hellville, som
er regionens ”hovedstad”, er
preget av en delvis forfallen
fransk kolonistil, en gryende
turistaktivitet, fattigdom, slumområder, en stor flåte av
utrangerte Renault 4-taxier,
men bebodd av meget hyggelige og vennlige mennesker, Et
pulserende og fargerikt folkeliv
gir trøkk og spenning. Det som
er særlig artig å se, er at prak-

tisk talt all vare- transport
langs kysten går med seilende
dowh’er og små piroguer
(utriggerkanoer). De kommer
seilende inn til markedet med
morgenbrisen i stort antall og
returnerer med solgangsbrisen
utpå ettermiddagen. Vi koste
oss på Madagaskar i 14 dager.
Til Syd Afrika
Til Syd Afrika kommer man
ikke ”gratis” sies det. For oss
som kommer seilende, betyr
det at man må påregne noen
ekstra strabaser, kulinger eller
andre uforutsette overraskelser
som gjør seilingen ekstra krevende! Dette gjelder om man
velger ruta syd for Madagaskar
eller går gjennom Mosambique
kanalen.

☛
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Frisk vind og stor dønning i
det indiske hav

29

Den tyske langtursseileren Didrik har fortøyd for godt i Port Elisabeth.

Signal

Tre måneder i
Syd-Afrika
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Vi oppholdt oss nær innpå tre
måneder i SA. Etter at vi sjekket inn i Richards Bay, seilte vi
langs kysten fra RB til Cape
Town. Vi besøkte nasjonalparker og fjellområder og samlet
inntrykk i hauger. Vi traff
masse mennesker,- hvite, brune
og svarte. Fattige og rike. Man
kan ikke annet enn å overveldes av de utfordringene dette
landet står overfor, og de har
ikke mer enn så vidt begynt.
Det var et meget interessant
opphold.

Hval og albatross
En ting er å være safariturist
og få nærkontakt med dyrene
fra bilsetet, men å seile langs
Afrikas kyst blant knølhval i
mengder er noe spesielt.
November er perioden når bl.a
knølhvalen trekker opp til afrikakysten fra Antarktisk. Stadig
vekk blåser disse kjempedyrene
bare få meter fra skutesida.
Ved en anledning trodde jeg vi
var i ferd med å gå på grunn
på et umerket korallrev da jeg
tittet ned i vannet rett under
hekken, og så en korallgrodd
hvalkropp 2-3 meter under
båten. De er jo rundt 15 meter
lange disse dyrene og ikke noe

særlig å kollidere med, verken
for oss eller hvalen.
Noe vi lurte lenge på, var
hvorfor hvalene stod på hodet.
Med den kjempestore halen 23 meter over vannflaten stod
hvalen i vertikal stilling i lang
tid bare avbrutt av pusting. Vi
observerte en som stod slik i
innpå en time. Etter hvert fikk
vi forklart at den temperaturregulerte seg selv ved å holde
halen oppe i sol og vind! Å skli
for seil, i varmende sol, med
fjellene i dis inne på kysten i
varm Aghulhas- vind og
majestetiske albatrosser i bevegelsesløs flukt, gjør selvfølgelig
naturopplevelsen fullkommen.

☛

Security og stengsler!
Det er få Lonely Planet-beskrivelser som har så mye stoff om
security som utgaven om Syd
Afrika. Når man kommer seilende, er ikke forholdene akkurat lagt til rette for deg . Du
skal ofte ta deg fram gjennom
mer eller mindre rustikke
havne - og fabrikkområder til
fots for å lete deg fram til kontorer og bygninger ifm inn- og
utklarering. Sånn sett skulle vi
være særlig risiko-eksponert
for den omtalte kriminaliteten.
Heldigvis skjedde det oss
aldri noe. Vi forsøkte å bruke
”common sense” og beveget
oss sjelden alene. Kriminaliteten var åpenbart mer til stede
i de store byene som bl.a.

Durban. Her kunne vi bevege
oss trygt i havneområdet og
bysentrum på dagtid, men ikke
på kvelden. Mens vi i byer som
MosselBay og Simonstown
(rett utenfor Cape Town, hvor
vi bodde i 5 uker), kunne bevege oss sikkert til alle døgnets
tider.
Det er sperringer og stengsler overalt. Piggtråd, glasskår,
gitter og bevoktede dører fantes overalt. Sikkerhetsbransjen
er i voldsom vekst, og utenfor
de fleste fasader finner man
skilt med ”armed response”
som innebærer at et kriminelt
anslag besvares med ”væpnet
respons”.
Det ekstreme eksemplet var
innehaveren av internettkafeen

vår i havneområdet i Durban.
Han gikk med ladet pistol i
bukselinningen.
Turist og julefeiring
Julefeiringen ble denne gang
lagt til Cape Town med Berit
og Mats om bord. Det er vanskelig å få noe særlig julefølelse blant palmer, sol og hvite
strender. Det gav vi opp.
Julaften ble tilbrakt på restaurant sammen med et svensk og
hollandsk par. Vi fikk se mye
av det vi synes vi måtte se ;
Waterfront i CT, Table
Mountain, townships, Kapp
Det Gode håp, storartet og
imponerende natur, ”de fem
store” og masse annet som flittige turister sørger for å se.

☛

En turseiler som har ankret opp for godt - mon tro?

Signal
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Stengslenes og forskjellenes land .

Signal

Nytt mannskap
Om bord i Villvind befinner
det seg nå nytt mannskap,
Hans Aker fra Fredrikstad og
Dag Strøm-Rasmussen fra
Halden. Begge med masse seilerfaring og egne båter, hhv
Comfortina 35 og - 42. Begge
skal seile med helt til den engelske kanal bare avbrutt av et
14 dagers eget charteropplegg
med besøkende familier i
Karibien.
Dette blir nok den siste
artikkelen jeg skriver om
Villvinds tur jorda rundt. Nå
er vi snart tilbake der vi begynte og gjenta seg skal man jo
ikke. Bloggen vil bli oppdatert
ennå en tid så de som vil følge
med helt fram kan titte på :
villvind.blogspot.com
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Mange hilsener fra
Terje S om bord i Villvind!

Grasiøse sjiraffer i typisk afrikansk natur

«Den Lille
Seilas»
i nydelig vinter vær og bare
noen få minus grader.
Seilasen gikk i lett nordvestlig bris og vinden holdt helt
til mål, slik at alle båtene
rakk rundt Revlingen og til
mål på ca. 2 timer. Etterpå
ble det servert gløgg mens
peisen spraket og alle kunne
snakke om en fin dag på
fjorden. Deretter ble Pizza
og øl servert, og alle var
enige om at dette må vi

gjøre om igjen neste år!
Flere savnet tradisjonen med
fiskesuppen, så den er allerede nå bestilt til neste år. Vi
hadde besøk helt fra
Tønsberg med båten
”Granuaile”, seilt av Sandra
og Rune Hjertås
m/mannskap i en Elan 37.
Det er morsomt at seilere fra
andre foreninger besøker oss
i denne ”lille regatta”.

☛

Signal

”Lille” nyttårs aften ble
”Den Lille Seilas” arrangert
i tradisjonen tro. Det hele
startet for noen år siden
med et initiativ fra Harald
Molvig, om å lage en vinterseilas for de med båter på
vannet vinters tid. Det har
aldri vært noen stor deltagelse, som oftest et sted
mellom 5 og 10 båter. I år
var det 6 båter som stilte til
start og alle fikk en flott tur
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Signal

«Den Lille Seilas» foregikk
også samtidig inne i
havneområdet på Søly.
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Tidligere år har vi også hatt
besøk av båter fra både
Horten og Nærsnes, og vi
håper vi kan klare å få med
flere båter neste år, slik at flere
seilere får delta i denne flotte
opplevelse vinters tid.
Bjørn Tore Pettersen og
mannskap i ”VannaRi” gikk
av med seieren denne gangen.
Og her følger resultatlisten på
rekke å rad: 1.pl. ”VannaRi”,
2.pl. ”Rubuna” , 3.pl. ”Den
lille havfrue”, 4.pl.
”Grenuaile”, 5.pl. ”Frida” og
6.pl. ”Christine”.
Vi oppfordrer allerede nå
de som vurderer å la båten
ligge ute neste år og forberede
seg på en seilas i desember.
Vent med å dekk den til, for
snøen kommer sjelden før i
januar.
Anders Hverven

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
KAEFER
BRIZ
FRISENFELDT
Håper du støtter dem!

B-POST
Abonnement

Returadresse:
Moss Seilforening
Pb. 1011 Jeløy, 1510 Moss

Skal du ha stort selskap?

Lei vårt koselige klubbhus med plass til 60 personer.
Henvendelse Ingerid Lund, tlf. 980 61 985 e. kl. 17.00
ingeridlund@hotmail.com
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
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