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Sommeren og en ny seilsesong
ligger foran oss
Vi er godt forberedt etter en
vinter med kurs, trening og
samlinger for så vel seilere som
foreldre. Påskesamlingen for
joller er gjennomført med sedvanlig topp standard. Femti
seilere fikk flotte dager på Søly
med gode trenere, deilig mat
og hyggelig samvær. Selv om
jolleseilerne har holdt det
gående med trening på vannet
gjennom hele vinteren, er påskesamlingen den virkelige
markeringen av at
nå er sesongen i
gang.
Med påskesolen ble
det også for alvor
liv under presenningene i havna, og
når dette skrives er
mange av båtene
som har ligget i
opplag i vinter,
allerede sjøsatt. En
rekordstor dugnadsgjeng tok seg
fri fra egen båtpuss
lørdag 17. april. Sjelden har
jeg opplevd større entusiasme
og pågangsmot. I deilig vårsol,
med Aksel som general og Ivar
som pådriver, ble årets vårdugnad meget vellykket. En blid
dugnadsgjeng la ned et stort
arbeid på hus, molo, brygger
og landanlegg og beviste igjen
at dugnadsånden lever i beste
velgående. En stor takk til alle
som bidro til beste for alle
foreningens medlemmer.

Signal

Vi har en rekordstor gruppe
med videregående seilere som
begynte å seile i fjor. Sammen
med årets nybegynnere vil
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gruppen telle nærmere 50 seilere i vårsesongen. Med nye
optimistjoller fra i fjor og seks
nye RS Feva tomannsjoller
anskaffet i vinter har vi alle
muligheter til å gi våre nye seilere et flott opplæringstilbud.
Med godt arbeid fra foreldre
og trenere lover dette veldig
godt for klubbens vekst og
utvikling. Stor bredde og

mange seilere skaper trivsel og
er det beste grunnlaget for
utvikling av en idrettskultur
som vil fostre fremtidige toppseilere.
Moss Seilforening har ord på
seg som en dyktig arrangør. I
år samarbeider vi med naboklubben Soon om NM for
Optimist- og Europajolle i
juni. Express- og 11meterklassene kommer til byen for å
seile NM under Raymarine
Race, også dette i samarbeid
med Soon Seilforening. I september inviterer vi til
Norgescup for Optimist og

Zoom8, mens vi avslutter
sesongen med klassemesterskap
for den spektakulære katamaranklassen F-18. Det er både
utfordrende og engasjerende å
stå som arrangør for større
regattaer. Arrangementene
skaffer viktige inntekter til
klubbkassa, men er også viktige som miljøskapere i klubben
og et middel i arbeidet med å
rekruttere nye seilere ved at vi gjør
idretten vår synlig
i lokalmiljøet. Jeg
har stor tro på
samarbeidet med
Soon Seilforening.
Det bærer i seg et
potensial til å
utvikle begge klubbene og å utvikle
seiling som en av
de viktigste idrettene i regionen.
Klubben i våre
hjerter fyller 49 år
den 4. juli i år,
men vi ser ingen tegn til midtlivskrise. Neste år har vi et
jubileum å feire, og jeg gleder
meg til å markere rundingen av
femtiårsbøyen med visshet om
at vi er en klubb i vekst og
utvikling. Jeg ønsker alle klubbens medlemmer en herlig
sommer på sjøen og håper å se
mange av dere som deltakere
eller funksjonærer under sommerens mange arrangementer.
God sommer!

Thorstein

Moss Seilforenings Superveteraner...

... i Færderseilasen. 12. juni er det på’n igjen!
den spede begynnelse til
Færder’n”. Og året etter, i
1949, står det videre å lese:
”Færder-seilasen var nå etablert. Den 11. juni startet det
33 båter og Tristeinpokalen ble
vunnet av ”Sira”, Kronprins
Olav”.
Denne regatta har helt fram til
i dag vært en regatta som vårt
kongehus hele tiden har satt
sitt preg på. Ikke bare ved sin
deltagelse, men ikke minst med
fremragende sportslige resultater. Så både Johan og Erik har
utvilsomt vært i godt selskap
de mer enn 30 årene de to
kontinuerlig har deltatt.
Johan Thue mener selv å huske

at hans første deltagelse i 1974
var som mannskap (eller fokkeslask, som han korrigerer det
til) hos sin gamle klassekamerat Tor Johansen i en 10-meter
med navnet ”Glæden”. Johan
mener også å huske at de fikk
en flott andreplass i klassen.
Dette tente ham til de grader at
han året etter kjøpte seg en
egen seilbåt – en Marina 24 –
blant seilkamerater også kalt
”Det grønne gresskaret”.
Med hensyn til seilegenskaper
var dette kjøpet et realt bomskudd, da denne båttypen i lite
vind fikk det nedlatende tilnavnet «Sitting Duck».
I hele fem år

☛
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Det er sikkert mange som vi
kunne tenke oss å kalle
Færderseilasveteraner i Moss
Seilforening, men det er to seilere som uten tvil vil kunne
kalle seg superveteraner, nemlig Johan Thue og Erik
Johannessen. De har riktignok
ikke deltatt fra denne regattas
spede begynnelse, for den var
allerede i 1948. Som det står å
lese i KNS sin 100-årsbok
1883-1983: ”I forbindelse med
vårregattaen ble det arrangert
en distanseseilas til Tristein og
retur. Det startet 3 båter og
vinner av Tristeinpokalen ble
”Krabat” seilt av Kjell Røed.
Det er grunn til å merke seg
denne seilas som utvilsomt var
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deltok han med denne båten
han ga navnet ”Pampero”, et
navn etter bestefarens 10meter, som deltok i mange
regattaer på 1920-tallet.
Tålmodig deltok Johan med
denne sin ”Sitting duck” og
kjempet hvert år, med stor bravur, for å unngå sisteplassen i
sin klasse. Men så i 1981 syntes han ”nok var nok” og gikk
til innkjøp av en ekte Hermann
Linge-båt – en Smiling, må
vite. Heretter ville han snu premielisten på hodet, og ikke la
sine seilkamerater hvert år lete
langt nedover på listen før de
fant igjen Pampero, Johan
Thue - Moss Seilforening.
Men akk – forventninger og
målsettinger stod ikke i stil
med resultatene i de kommende år heller. Resultater og
resultater, fru Blom, tenkte
Johan, som i beste olympiske
ånd konstaterte: ”Det viktigste
er ikke å vinne, men å delta”.
Og å delta har Johan gjort til
gagns. Med stor tålmodighet
og ikke minst stor seilglede,
har han sammen med gamle
mossekamerater som sitt
mannskap, deltatt år etter år –
etter år. Med den seilerfaringen
han etter hvert fikk bakerst i
feltet med hensyn til hvilke
veivalg som ga de største fordeler, har han på sine gamle
dager krabbet oppover på premielisten. Slik at han i 2006
erobret en andre plass og seilte
seg like godt helt til topps i
2007. I 2008 måtte han imidlertid igjen leve opp til sine
olympiske idealer…
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Foreningens andre superveteran, Erik Johannessen, hadde
en helt annen innstilling til
regattaseiling. Som tidligere
fotballspiller og senere trener i
Moss Fotballklubb var og er
Erik en ihuga konkurranse-
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mann hvor det å delta bare har
en målsetting – andre plass er
ikke godt nok.
Sin første seilbåt – en Jaguar
22 – gikk Erik til anskaffelse
av i 1974, men uten å delta i
Færder’n med denne. Først tre
år senere kjøpte han Hans
Haug sin meget raske konkurransebåt, en Lill-Scampi på 26
fot. En båttype bygd på
ARMA-båt i Fredrikstad, og
som hadde gjort det meget
godt i ¼-tonnsklassen internasjonalt. Erik hadde med andre
ord et helt annet utgangspunkt
og dermed en helt annen målsetting enn Johan med sin
”Sitting duck” da han passerte
startlinjen i Færder’n for første
gang i 1977. Mens Johan
ønsket sitt mannskap en ”god
tur”, ønsket Erik sine en ”frisk
seilas”. Med sin Lill-Scampi
deltok Erik i Færder’n fram til
1980 da 31-foteren Forgus ble
innkjøpt.
Men det var først i 1987, da
en Contrast 36 ble anskaffet,
at han fikk innfridd sin aldri
sviktende målsetting om en
klasseseier. Fram til fjorårets
klasseseier har det blitt ytterligere fire førsteplasser. Med
andre ord totalt fem seiere i
klassen LYS 1,19-1,21 siden
1987 med Contrast’n. Det bør
også tillegges at hans
”Papillon” – et navn han har
hatt på alle sine båter – aldri
har kommet inn til en svakere
plassering enn en femte plass.
Som oftest har det blitt en
tredje- eller fjerdeplassering i
klassen.
Både Johan og Erik er enige
om at dette er en meget spesiell
regatta hvor smarte veivalg ned
mot Drøbak og ikke minst det
å takle strømforholdene i
Drøbaksundet er helt avgjø-

rende for å oppnå suksess. De
båtene som kommer først ut av
Drøbaksundet, har som regel
fått et solid overtak på konkurrentene for resten av seilasen, og mye skal til om det
opparbeidede forspranget
noensinne blir opphentet.
Hvor er så strømmen sterkest?
Og Johan har her sin klare
erfarne mening: Som en generell regel går strømmen alltid
sterkest med land til høyre
(høyrehånds regelen). Det vil si
at den for inngående strøm vil
tendere til å være sterkest på
østsiden av fjorden, for utgående motsatt. En annen generell regel Johan støtter seg til,
er at strømmen er sterkere over
dypt vann, svakere over grunner der vannstrømmen på
grunn av friksjon over bunnen
blir bremset opp. Men som
Erik påpeker: Glem for all del
ikke at det tross alt er vinden
som er båtens drivkraft. Svært
ofte blir man så opptatt av å
seile riktig i strømmen at man
fullstendig overser de store og
små vindkantringene. Det er en
riktig kombinasjon av det hele
– vind og strøm – som til slutt
gir de gode plasseringer, påpeker Erik. Kanskje er det her
forskjellen mellom Johan og
Erik sine resultater ligger (red.
anm.)?
Men gode plasseringer har det
jo blitt fra tid til annen for
disse våre to superveteraner i
Færderseilasene – i løpet av de
siste tre decennier. Og om en
måned er det på’n igjen …

Runar

HAVNESJEFEN
HAR ORDET
I skrivende stund har de første
båtene kommet på vannet, og
aktiviteten i havna øker med
stigende lufttemperatur.

Forsikring – trucken
Jeg vil minne om en ganske
alvorlig sak, nemlig at vår
truckforsikring ikke gjelder
under ”transport på land”.
Den dekker kun skader som
inntreffer idet den løfter båten
opp av vannet eller senker den
ned. I praksis betyr det at det
er båtens forsikring som gjelder fra det øyeblikk trucken
begynner å rygge innover land
og til den er tilbake igjen på
truckrampen for å låre båten i
sjøen. Og merk dere at det er
båtens forsikring som gjelder
også i et tenkt tilfelle hvor
truckføreren er uheldig med
skader til følge. Ja, selv om det
er en stropp som ryker!
For en del år tilbake ble det
sendt ut en orientering om
dette hvor havnestyret på det
innstendigste anmodet om at

alle i Søly tegnet kaskoforsikring på båten sin. Til sjøs lever
vi altså under helt andre forsikringskrav enn i trafikken på
veien.
Fall og liner
Stram opp fall og liner og før
dem ut i borde slik at de ikke
slår mot masten. Det er forferdelig irriterende for våre kjære
naboer å høre på, og forferdelig hensynsløst av de båteiere
det angår. Det er et klart brudd
på våre ordensregler.
Den store dugnaden 18. april
Ja, stor ble den. Ca. 40 personer møtte opp. Det var svært
gledelig og ga et utrolig resultat. Buskas ble ryddet.
Badebrygge ble bygget.
Startplatting på nordre molo
ble bygget. Stengekran for
vann skiftet, og blåskjell skrapt
på E-brygga. Det var imponerende og gledelig at så mange
stilte opp helt frivillig. Kan
synes som en god ide i innføre
som en årlig begivenhet. En
stor, stor takk til alle som deltok!
God båtsesong til dere alle!
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Vårpuss
Endelig, vil mange si, slapp
vinteren taket, og snøen forsvant. Det er tid for vårpuss. I
havna vil forhåpentlig mange
ha sett oppslaget som sier at de
som har hatt båten i sjøen i
vinter og som ønsker den på
land for en vårpuss, må besørge dette innen 1. juni. Denne
fristen er ny av året. I fjor sa vi
sankthans. Det er to årsaker til
at vi setter en frist, for det første av hensyn til naboene, og
for det annet av hensyn til
truckførerne. I reguleringsbestemmelsen heter det at vinteropplaget på land ikke skal
strekke seg ut over tidsrommet
1. oktober til 15. mai. Derfor
ønsker vi ikke å strekke den
her omtalte vårpussen lengre ut
i tid enn strengt nødvendig. Så
får vi heller tåle vanskelige
parkeringsforhold en stund.
Det gjelder altså å få jobben
unnagjort så raskt som mulig.
Planlegg derfor opptaket slik at
du kan gå på jobben umiddelbart og få den gjort i en fei.
Målet må være kun tre dager
på land.

Røde og grønne skilt
Som gjest er det hyggelig å
komme inn i en fremmed havn
og føle seg velkommen. Da er
det viktig å få anvist en plass.
Måten vi kan gjøre det på i
Søly, er å vise grønt skilt. Det
koster oss lite, men betyr mye
for våre gjester. Ta en telefon
til nattevakten (69275101) en
dag eller to før du kommer
hjem, og be dem vennligst snu
skiltet ditt til rødt. Så enkelt er
det.

Aksel Ellefsen
Havnesjef@moss-seilforening.org
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I sitt 94. år er
den spreke damen,
«Jeløen», fremdeles
«still sailing
strong»!

Signal

Enhver skipper, av respekt for henne, reiser
seg i cock-pit’n, letter på caps’n, trykker
den mot sitt bryst og bøyer seg i ærbødighet
når vi møtes på fjorden. Samtidig mottar vi
det bredeste smil fra damens samboer
Gabriel (Gabbi) Lund. Som ungmø ble hun
bygget, rigget og satt på vannet ved Larvik
i 1915 og fikk først navnet ”Jorunn”. Hun
ble tegnet av en tysker som bodde i Norge
på den tiden.
”Jeløen” eller ”Jorunn”,
som hun het først, ble bygget i
Larvik og var ferdig i 1915.
Båten var tegnet av en tysk
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Med tillatelse av Morten Lindvik følger her
en artikkel han skrev om nettopp ”Jeløen” i
bladet ”Klassiske Linjer” i juninummeret i
fjor. Det er et medlemsblad for ”Klassisk
Treseiler Klubb” som omtaler kjente og
kjære norske trebåter som på en forbildelig
måte blir tatt vare på og vedlikeholdt av
eierne og fremdeles er under seil.

gravør med navn Willhem
Schulze som bodde i Norge på
denne tiden. Båttypen målte
5,5 meter etter københavner-

regelen, og ble lansert som
juniorbåt i Kristiania Seilforening.

☛

- Båten ble tegnet med
bermudarigg (eller
marconirigg, som man
gjerne kalte det den
gangen), men tegningen åpnet også for spriseil.
- Det var lagt stor vekt
på både sikkerhet og
økonomi, og ferdig båt
kostet ca kr. 800,- i
1915. Det var klare
scantlingregler som
sikret en god og enhetlig kvalitet på båtene.
Båttypen ble bygget
flere steder, og verftet i
Kolbjørnsvik i Arendal
bygget mange båter.

Han trengte noen årer
At tilfeldigheten rådet er sikkert, for Gabriel ble tilfeldig
fortalt om at båten sto på land
der i 1990 av en bekjent som
hadde stjålet årene til båten i
1958 da han som russ var på
hyttetur i området og trengte
noen årer en natt…
- Flere besøk til Brunlanes
bekreftet at hun hadde vært
gunstig lagret ute, kun med
blikkplater over seg. Båten
sto i sivet, som beskyttet
den mot sollys og uttørking
om sommeren. Sivet visnet
om vinteren og gjorde at
den sto forholdsvis tørt og
luftig i den fuktige og kalde
delen av året.
- Båten var i relativt bra
stand, og det så ut til at
man måtte skifte trekjølen
og kjølgangen på begge
sider fordi en blikkplate i
hekken hadde falt delvis av,
og der lå noe løv som hadde
lagd råte i helen på båten.
Hun ble solgt, ”as is” for
kr. 2500,-.

☛
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Spissgatter eller hekkbåter?
Erik og Gabbi ved Dronningen.
Scultze hadde tegnet flere
båter og var veldig inspiliten ”ruf ” som ga en ”lun
ret av Colin Archer, særlig
plass til mulig mindre
hans spissgattere. Jeløen har
haardføre gaster i raat
mange trekk fra en av Archers
veir”… Selv i dag er hun
mer kjente båt som heter
imponerende i frisk vind.
Marie. Tar man vitale mål fra
Det var en hjulmaker i
Marie og deler på 1,8 får en
Larvik
som bygde båten, og
nøyaktig de målene for
det
er
stor
sannsynlighet for
”Jeløen”.
at nettopp hans krav til
- Det var på den tiden et ganmaterialer har gjort at
ske klart ”bikkjeslagsmål”
”Jeløen” har holdt seg så
mellom de som mente at det
bra. Hjulmakeren hadde
var en fornuftig løsning på
også kjøpt seg et lite småen båt å la den være spissbruk på Hummerbakken
gatter, mens andre, med
mellom Stavern og
Johan Anker i spissen,
Nevlunghavn, ved munningmente at det eneste saligen til en liten bekk.
gjørende var hekkbåter, og
Seilinteressen avtok kanskje,
artikler, om den nye juniorog seilbåten stakk for dypt
båten, i ”Bris” som var
til å gå opp til gården. Og
medlemsbladet til Kristiania
hva er da mer naturlig enn å
Seilforening, viser også at
konvertere til motorbåt? Av
forholdet til KNS var litt
med kjølen, den blir brukt
spent på den tiden.
som flaggstangfundament
- At introduksjonen av båttypå småbruket den dag i dag,
pen fremhever at det er god
og inn med motor, så var
soveplass til fire i Jeløen,
det problemet ”løst”. Jeløen
indikerer at folks krav til
gikk som motorbåt til ut på
bo-komfort har økt. Men
50-tallet, men da havnet på
Jeløen ble levert med isboks,
land for godt.
oppbevaringsbokser og en
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Gabbi letter på skjørtekanten til «Jorunn».
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Tilbake til fortiden
Utstyrt med bilder gikk ferden
til Sjøfartsmuseet hvor en myndig Fredrik Denneche med stor
sikkerhet kunne si at båten var
bygd etter tegningene til
Schulze. Denneche mente
videre det var en farbar vei å
sette båten i stand etter
Schulses tegning av 5,5 seilmeter etter københavnregelen.
- Båten fikk en ny kjøl i bly,
for det var lettest å lage,
selv om den originale kjølen
var støpt i jern, men det var
ingen som visste det da.
Videre bygget Wilhelm
Dannevig ny trekjøl, og hun
fikk nytt brodekk. Fredrik
Brodersen på Lyngør tegnet
ny spririgg, med utgangspunkt i gamle riggbilder.
Han var også en viktig støttespiller i restaureringen.
Selv om båten var tegnet
med bermudarigg, viser
gamle bilder at mange seilte
med spririgg. Det sier litt
om hvor fort utviklingen
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gikk den gangen, at Schulze
tegner en båt med bermudarigg i 1915, under to år
etter at den aller første
meterbåt med bermudarigg,
6mR Mosquito, ble bygget.
Og rykter vil ha det til at
Gabriel har ”lovet” Fredrik
Denneche å rigge om båten
til Bermuda rigg – en gang
- ”Jeløen” ble satt på vannet i
igjen i 1994, kanskje finere
enn noen gang. Det ble lagt
vekt på å være tro mot opprinnelsen, i begynnelsen
uten motor, og utstyrt for å
vise hvordan de seilte den
gang. Men trange havner og
komplisert rigg gjorde at
motor kom ombord etter
hvert.
Liten, men vakker
Gabriel forteller: ”Jeg ønsket
meg en dagturseiler som skulle
være vakker for øyet og morsom å seile. Vi skulle lage noe
vakkert av noe lite. Den skulle
også kunne trailes. Båten skulle

være så liten at den kom
lenger enn de store, som
alltid må gå sjøveien.
Og vi har kommet oss
langt. «Jeløen» deltok i
Europa-uken i
Svendborg i 2003 og
vant sin klasse. Hun har
startet i KSSS jubileumsregatta i Stockholm, og
feiret sin 90-års- dag i
Flensburg. Og hvem vet,
kanskje Middelhavet
snart vil få se Jeløen.
- På hjemmebane har
«Jeløen» plassert seg
både i Færderseilasen og
Hollenderseilasen. Hun
seiler hver sommer fra
hjemmehavnen på Jeløy ved
Moss til Sørlandet og tilbake, deltar i Risør og
Grimstad og brukes jevnlig
som familie- og turbåt.
- ”Jeløen” får alltid stor oppmerksomhet, både fra båtpressen og fotografer. Hun
har vært på forsiden av
Wooden Boat, fått hederlig
omtale i Classic Boat, svenske Segling, tyske Yacht,
danske Seilavisen og
Båtnytt. Hun er nesten som
et fluepapir. Og i høst har
Helge Bendixen i Grimstad
bygget en skikkelig modell
av henne.
- Hun er verken tegnet av
kjente konstruktører eller
bygget av kjente båtbyggere
eller eid av noen kjente personer, men interessen er
enorm. Jeg velger å tro at
hun appellerer til hjertene
og øynene. - Vi som har
gleden av å ha henne hos
oss, setter i alle fall stor pris
på henne, avslutter Gabbi.

Sesongen 2009

Team

NORMAR
NOR - 13697

Den nye båten etter ankomst i Son 14.04.09

konstruert av Bruce Farr, som
også var konstruktør på First
40,7.
Båten blir levert oss onsdag
22.04 og vi starter treningen
umiddelbart etter overlevering.
Vi er klar over at det å seile en
såpass stor og tung båt uten
overlappende forseil krever
mye trening. Våre treninger nå
ved sesongstart vil være sterkt
fokusert på temaet fart/kraft i
bidevind. Vår seilmaker
Quantum har også designet
seilene med spesiell tanke på
kraft i bidevind.

Seilprogrammet er som følger:
storseil, lett genua 109 %,
medium/heavy genua 109 %,
0,5 oz spinnaker masthead, 0,9
oz spinnaker masthead, 1,5 oz
spinnaker brøkdels, windseeker
(aramid) og genua 4 – alle seil
i Quantum Racing-kvalitet.
Vårt hovedmål for sesongen
er å bli «topp 3» i NORCs
ranking for storbåt (stor klasse), samt å vinne Einar Sisseners Minnepokal, hvor sammenlagt vinner av HH Skagens
Race, Færderseilasen og
Hollender-seilasen tar pokalen.

☛9
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Vi i Team Marielle skal, som
mange nok allerede har fått
med seg, seile den nye First 40.
Det nye prosjektet er et samarbeid med Normar i Son, og vi
vil seile under navnet Team
Normar. Den nye First 40 er
etterkommeren etter First 40,7
som er tatt ut av produksjon
etter mange suksessrike år på
regattabanen. Endringene fra
40,7 er mange. De største, slik
vi ser det, er at nye First 40 er
satt opp uten overlappende
forseil, t-kjøl med bulb og med
masthead spinnaker. Båten er

Tekniske data First 40:

• Jan Olav Eskedal
genua/sweeper
• Bjørn-Olaf Andresen
navigatør
• Stian W. Jensen
fordekk
• Espen Langtvedt
spinnaker
• Marius Andreassen
mast
• Cato Gleditsch
mast/luke
• Erik Syvertsen
luke

For at våre mål skal nåes, er vi
avhengige av et stabilt, godt
mannskap, hele Mariellelaget
blir med videre, noe vi er utrolig godt fornøyd med. Sammen
med godt utstyr ligger suksessfaktoren i mannskapet.
Team Normar består av følgende personer:
• Jan Erik Ruud
rormann
• Jørn-Erik Ruud
taktikker
• Erik Holme
storseil

Design:
Farr Yacht Design
Lengde over all
12,58 m
Max bredde:
3,89 m
Total vekt:
7 900 kg
Dybde:
2,45 m
Seilareal:
91 m2
Storseil:
50 m2
Genua:
41 m2
Spinnaker:
132 m2

Terminlisten er som følger for 2009:
Terminliste Team Normar sesongen 2009
Dato

Mnd.

Regatta

Startsted

Målsted

28

Apr

Trening

Fuglevik

Fuglevik

Trening

4

Mai

Trening

Fuglevik

Fuglevik

Trening

13

Mai

Navigare Cup

Moss

Moss

20

Mai

HH Skagen Race

Åsgårdst.

Skagen

27

Mai

Navigare Cup

Moss

Moss

3

Juni

Navigare Cup

Moss

Moss

6> 7

Juni

Larvik Race Weekend

Larvik

Larvik

10

Juni

Navigare Cup

Moss

Moss

12> 13

Juni

Færder'n

Oslo

Horten

17

Juni

Navigare Cup

Moss

Moss

NORC

NC

Sissener

X

Type

Bane
X

X

Havseilas
Bane

X

Bane

X

Bane
X

X

Bane
X

X

Distanse
Bane

Sommerferie
12 Aug

Navigare Cup

Moss

Moss

19 Aug

Trening

Fuglevik

Fuglevik

22> 23 Aug

Signal

Bane
Trening

Raymarine Race

Moss

Moss

26 Aug

Navigare Cup

Moss

Moss

29 Aug

Hollenderen

Son

Son

2 Sep

Navigare Cup

Moss

Moss

X

Bane

9 Sep

Navigare Cup

Moss

Moss

X

Bane

ORCi klassemesterskap

Tønsberg

Tønsberg

12> 13 Sep

10

X
X

Bane
X

X

Bane
X

X

Distanse

Pølsebane

16 Sep

Navigare Cup

Moss

Moss

X

Bane

23 Sep

Navigare Cup

Moss

Moss

X

Bane

Med seilerhilsen
Team Normar
v/Jørn-Erik Ruud

Planleggingen for utbygging
av Søly Båthavn
Et historisk tilbakeblikk
Ved Arild Johnsen

Innledning
Mitt utgangspunkt
for å skrive dette
innlegget er at forhistorien om hvordan utbyggingen
av Søly startet, er
lite kjent. Jeg tror
alle har fått med
seg det store arbeidet Moss Seilforening utførte med
utbyggingen av
havna.
Jeg ønsker
imidlertid å fremheve den faktiske
forhistorien, basert
på utredninger
igangsatt av formannskapet,
samt formannskapets endelige
behandling før Seilforeningen
fikk mandat til å gjennomføre
utbyggingen. Den var i
utgangspunktet tenkt som en
kommunal utbygging.

Det ble foretatt noen utfyllingsarbeider, uten at havneutbyggingen i realiteten ble
igangsatt.
Innstillingen innholdt imidlertid forslag til ferdigstilling
av Fiske båthavn, som da fikk
den utformingen vi kjenner i
dag. Det vises til etterfølgende
flyfoto fra 1977.

☛

Signal

Utredninger og innstillinger
Allerede 11. mars 1969 oppnevnte formannskapet en interimskommisjon for utvikling
av småbåthavner i Moss. Den
fikk primært i oppdrag å fullføre planen for Fiske for å
skaffe 105 plasser for medlemmene av Østsiden Båtforening.
Deres båthavn kom i konflikt

med utbygging av Moss havn.
Havnefogden ønsket å bygge
en ny kai mot jernbanesporet
ved Værlegata.
Formannskapet vedtok
senere å gi kommisjonen fullmakt til å iverksette mudring,
samt transport og fylling av
steinmasser til båthavnen i
Søly. Det ble ikke gjennomført
tiltak før reguleringsplanen for
strandområdene fra Longs
plass til Framnes ble stadfestet
10. august 1972.
Interimskommisjonen ble
oppløst ved vedtak 4. juli
1972.
I samme møte ble det oppnevnt et hurtigarbeidende

utvalg for bygging
av Søly båthavn.
De avga innstilling
27. desember
1972.
Innstillingen
inneholdt bl.a:
- Søly båthavn
bygges ut i samsvar med forslag
fra siv.ing Adam
og Støle av 2.
november 1972, i
samsvar med stadfestet reguleringsplan.
- Planen og kostnadsoverlaget om
utbygging av 370
båtplasser til en kostnad av
kr. 2 340 000 godkjennes.
- Det stiftes et andelslag som
opptar lån til sluttfinansieringen.
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Oversiktsbilde Fiske og Søly
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Plan- og utredningsarbeidene
ble tatt opp igjen ved at formannskapet i møte 4. april
1978 oppnevnte et politisk
utvalg på fem medlemmer som
fikk i mandat å utrede behovet
for opprettelse av flere båtplasser i Moss.
Utvalget ble ledet av formannskapsmedlem Arild
Johnsen, med juridisk konsulent hos teknisk rådmann,
Even Rønvik, som sekretær.
I utredningen ble det anbefalt følgende utbyggingsmuligheter:
- Søly, hvor det forelå stadfestet regulering og detaljerte
planer med
kostnadsberegninger.
- Kambobukta – utvidelse av
Kambo båthavns anlegg.
- Gjestehavn i Kanalen
- Rosnes – nord/øst for
Betongen
- Ørebukta i Vansjø - utbygging av småbåthavn i henhold til reguleringsplan.
I utredningen ble seilforeningens aktivitet fremhevet.

Søly med tidligere foretatt utfylling

Foreningen hadde på det tidspunktet knyttet sin aktivitet til
Tronvik. Det ble antatt at foreningens økende aktivitet ville
kunne skape konflikt i nærmiljøet.
Det ble i forbindelse med
Søly nevnt at denne var egnet
for større seilbåter, samtidig
som anlegget ble ansett godt
egnet ut fra beliggenhet, opplagsplass, parkering og
adkomst. Det ble også antydet
at det her kunne bli plass til
klubblokaler for seilforeningen.
Innstillingen ble avgitt 11.
september 1978 med følgende
punkter for Søly:
- Utbygging av småbåthavn i
Søly får høyeste prioritet og
bør realiseres snarest.
- Det ble anbefalt at det ble
nedsatt en komité som får
ansvaret for planlegging og
utbygging.
- Det ble også anbefalt at det
ble dannet en båtforening
som kunne overta administrasjon og drift av anlegget.

Denne innstillingen anbefalte
også utbygging av Kanalen,
Rosnes, Kambobukta og
Ørehavna.
Innstillingen ble sendt ut på
en bred høring, blant annet til
Moss Seilforening.
10. desember 1978 avga
Moss Seilforening en fyldig
uttalelse, underskrevet av
Sverre Holme – formann,
Thorbjørn Pollen – viseformann og Erik Johnsen – kjølbåtleder.
Det ble i uttalelsen lagt vekt
på den store aktiviteten foreningen hadde med utgangspunkt i anlegget på Tronvik.
Samtidig var foreningen positiv til utbygging på Søly. De
pekte på at kjølbåtgruppa
hadde store problemer med
havneplass. Dette presset var
så sterkt at styret meddelte at
de kunne tenke seg å forestå
utbygging av Søly. Det ble
imidlertid presisert at den aktiviteten som forgikk på
Tronvik, ikke kunne foregå på
Søly med tanke på sikkerhetsaspektet, herunder konflikt med

☛

ferge- og skipstrafikk og at
dette er et vær- og vindutsatt
område.
Formannskapet behandlet
saken med innstilling fra
finansrådmannen av 29. juni
1979.
I innstillingen nevner rådmannen at han så helt bort fra
kommunale subsidier til småbåthavna, bortsett fra at arealet ble stilt til disposisjon.
Rådmannen foreslo følgende
vedtak, som formannskapet ga
tilslutning til:
1. Moss Seilforening gis anledning til
• å administrere utbyggingen av Søly båthavn,
• å administrere den

fremtidige drift forutsatt
en tilfredsstillende løsning
for ulike båttyper, opplag
o.s.v.
2. Til å lede utbyggingen oppnevnes et styringsorgan (styret
i Søly båthavn) på 5 representanter. I dette styringsorganet
bør kommunen være representert.
Arild Johnsen ble senere
valgt som kommunens representant i det styret som
gjennomførte byggearbeidene
og som ble ledet av Erik
Johnsen.
Konklusjon
I denne korte oppsummeringen
er det gitt en oversikt over en

forholdsvis ukjent historie fra
før Moss Seilforening kom
med i utviklingen av Søly båthavn. Jeg regner med at historien om utbygging av Søly fra
1979 og fremover til anlegget
sto ferdig er godt kjent.
I dag ser man konkrete
resultater av småbåthavnutredningen fra 1978 ved at
det har blitt bygget/utvidet
havneanlegg på de anbefalte
stedene.
Moss kommune var, som
det kommer fram av forannevnte, delaktig i gjennomføringen av Sølyutbyggingen.
Som en del av realiseringen av
prosjektet stilte Moss kommune området til disposisjon for
Moss Seilforening.

Signal

Søly ferdig utbygd med klubbhus og servicebygg.
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Seilsesongen 2009
har vært i gang
lenge!
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Den sportslige aktiviteten
har vært høy denne vinteren, flere samlinger med trening på vannet for Zoom,
Laser, 29ere, Optimist. Den
siste med vellykket påskesamling i tradisjonell stil.
Planlegging og oppstart av
treninger for alle jolleklasser
er unnagjort når dette leses.
Cathrine har sammen med
sine i jollestyret lagt ned
mye arbeid. Arrangementforberedelsene har pågått i
hele vinter. Innbefattet et
arrangør 2-kurs og oppgradering av vår felles arrangørstab med Son
Seilforening.
Flott temakveld 15.
april, arrangørens hverdag i
lys av nye kappseilingsregler.
Takk til Per Bordal og
Jan Fredrik Klette for
glitrende oppdateringer.
Åpningsregattaen 1. mai
vil i år få en større ramme.
Det legges opp til treningssamling for optimister med

ikke ukjente Per Moberg
som trener.
Tur- og havseilerne har
hatt mange fine foredrag i
vinter. Forberedelsene til
årets seilsesong er i full
gang. Navigare Cup er godt
forberedt, og Anders sine
dyktige medhjelpere har lagt
mye arbeid på ytterligere
vekst og forbedring!
Sammen med Son Seilforening vil vi arrangere to
NM-er i år!
26.-29. juni NM for
Optimist og E- .jolle.
21.-23. august NM for
Express og 11 MOD.
Optimist og E-joller vil
bli seilt med base fra Son,
og mange hjelpere på
sentrale poster fra Moss.
Express og 11 MOD vil
bli arrangert som en del av
Moss Raymarine Race.
Moss Raymarine Race vil
bli et stort arrangement. Vi
har fått de store båtene,
NORC og NORLYS, som

en del av sin ranking.
6.-7. september er det
duket for et stort jollearrangement, Norges Cup NC.
Denne gangen er det båttypene Optimist og ZOOM
8 som vil kjempe om Norges
Cuppoeng i våre nære farvann.
19.-20. september skal vi
arrangere klassemesterskap
for den nye Formula 18klassen. Spektakulær og
fartsfylt seiling i våre farvann.
Alle disse fire arrangementene vil kreve mye av
oss, men vil gi både gleder
og markeringsmuligheter for
seilingen vår!
Håper så mange som
mulig griper sjansen til å bli
med og oppleve den positive
dugnadsånden som disse
mesterskapene vil bli preget
av.
Morten

Tipper du?
Har du Spillerkort?
Norsk Tipping gir 5 % av spilleinnsatsen din til
Moss Seilforening hvis du melder fra hos kommisjonæren!
MOSS SEILFORENING
Org. nr.: 882921662

32774882921662

Gjør det nå mens du husker det. Hent frem mobiltelefonen du er registrert med
hos tippekommisjonæren, eller lån telefonen til onkel, tante, far
eller mor som du vet tipper og vil støtte oss.

Send SMS GRASROTANDELEN 882921662 til 2020
Alternativt si ifra hos kommisjonæren at du vil støtte Moss Seilforening –
eller gjør det enkelt ved å ta med strekkoden du finner over denne teksten.
Du kan lese mer om Grasrotandelen på www.grasrotandelen.no.

FRIHAVNSORDNINGEN
De fleste turseilere har vel allerede hørt om
frihavnsordningen, men det kan vel ikke
skade med en liten oppfriskning …
En rekke havner, klubber og seilforeninger
(bl.a. Moss Seilforening) er tilsluttet denne
ordningen, og ”medlemmene” kan besøke
hverandres havner i inntil 3 døgn uten å
måtte betale havneavgift. Det henger en
oversikt over alle havnene på klubbhuset.

Havnesjefen er vanligvis å treffe på kontoret i Søly Båthavn på tirsdager
kl. 10.00-14.00.
Telefon havnekontoret: 69 27 51 01.
For å lese mer om frihavnsordningen, gå
inn på http://www.skivesoesportshavn.dk/
Her finnes det regelsettet som gjelder
til enhver tid, samt en oversikt over alle tilsluttede havner.

Signal

De som ønsker å benytte tilbudet må ha
Frihavns klistremerke på båten, og som tidligere selges disse for kr 50,-.
Unngå veksling!

Kontakt havnesjef Aksel Ellefsen,
tlf. 915 17 501.
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Sjøfareren 2008
Med Lethe gjennom 23 år
Fortalt av Martin Knudsen

Signal

Lethe og Skipper på land før sjøsetting. Smal finnekjøl uten bulb men av bly og 150 kg innv ballast.
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Båten Lethe er en Dehler DB 1
fra 1980, var opprinnelig i tysk
eie før den i 1982 kom til
Norge, Rolf Bush. Båten ble
Lethe i april 1985.
DB1 var en av de raskeste
serieproduserte båtene i ¾tonn klassen sammen med X-¾
tonnere. Rammekonstruksjon i
aluminium og med skrog i kevlar. Selve konstruksjonsteamet
hadde mange ideer om både
aero- og hydrodynamikk.
Resultatet viser seg med mange
fikse detaljer som spinnaker-

bommen nedfelt i dekk og
opprinnelig med rekkelister
som skulle slås opp i le og
legge seg flatt i dekket til lo.
Rammekonstruksjonen var
langt fremme, og alle krefter
fra riggen går direkte i forsterkninger og ikke i selve
skroget eller dekk.
Den har ingen såkalt IORbump i skroget, men lange seilende linjer som har gjort den
mer klassisk.
Båten er blitt bygget om en
rekke ganger, flyttet motor, for-

lenget hekken og forlenget
overbygget. Lethe er i dag mer
lik den senere utgaven av
båten, DB 2.
Selve masten er den originale, men med ny stående rigg og
påmontert strut.
I dette arbeidet ble stående
rigg tatt opp på dekket og ikke
tredd igjennom dekket, slik det
var originalt. Mellomvantene
fikk en ny løsning slik
moderne rigger har det i dag.

☛

3 Dimensjonal tegning av Lethe. En sterk, men meget lett
konstruksjon.
Riggtegning, merket skipper – Tett samarbeid med Christen
With. Seilene er i dag fornyet med komplett garderobe fra
Quantum Sails
Fra lensen: Ytre Hausene til Persgrunn.
Fotograf Erik Johannessen

Hjemstedet til skipper Martin.
Legendariske soloseilaser i
Skagerak er det blitt mange av,
og trianglet Moss - Skagen Kristiansand er blitt seilt
mange ganger.

☛

Fra Færder seilas: I Drøbaksund

Signal

Regatta og turseiling
Gjennom 23 år har Lethe vært
seilt mye og i mange ulike
sammenhenger.
Svært aktiv regattaseiling med
Skaw Race og Skagerak Cup
86-88.
De beste plasseringene 5.og 6. plass i IOR-klasse 4.
Mannskapet var familie og
venner. Erik Johannessen og
Lars Grande utgjorde kjernemannskapene i det første Skaw
Racet i 1986. 60 timers seiling.
I denne perioden var Lethe
med på alle de store norske
regattaene, Færder, Skagerrak
Seilas, Morild og Hollender og
selvfølgelig Navigare cup, en
totalseiler.
Gjennom alle år har båten
vært flittig benyttet til turseiling, lengste enkeltstående tur
var i 1994 – tur-retur Smøla.

Watski Two star 2008
Forberedelser til 300 Nm havseiling med lite mannskap er
omfattende og krever forberedelser. Fra påmelding sto 1.
november, var 18. juni et mål
gjennom hele vinteren.
Kravene til denne type
regatta er at begge har
gjennomført sikkerhetskurs
med én dag teori og én dag
praksis i redningsarbeid. Meget
nyttig og lærerikt kurs.
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På vei til Skagen i 2006.
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Kravene til båt og utstyr er
omfattende , seilasen går i
kategori 2 hvor redningsflåte
er krav, samt stormfokk og trysail (et mini storseil på 9 m2).
Lethe har fra opprinnelsen
av vært utstyrt til slike havseilaser i kategori 2 og er gjennom årene blitt holdt
oppgradert til dette,
vesentlig også for turseiling i våre farvann.
Trysailet ble testet
under transportseiling
fra Skagen til Stavanger
i 2004.
Skjøtes i spinnakerblokkene, gir flott balanse
og mye mindre giring.
Et fantastisk fint seil
som flere burde ha om
bord.
Gjennom regattaene i
2006 og 2007 var erfaringen at dette var full
rulle fra start til mål. I
tillegg er Skagerrak en
real vasketrommel med
kuling og mye strøm

som gir stygge sjøer. Havseiling
på havet er som baneseiling,
bare at banen er større. Den
mentale delen av en slik regatta kan aldri undervurderes. La
opp rute med GPS, waypoints
med kurser og distanser hele
veien med alternative veivalg.

Estimerte tidspunkter i forhold til siste værmeldinger er
nyttig informasjon. Ferdiglagede matpakker, ferdiglagede
kjøttstykker og mye frukt,
rosiner og vann lett tilgjengelig.

☛

Blindpassasjer som landet og satt
hele dagen og natten.

Selve regattaen
Start fra Hankø i 8 m/s, vinden
hadde løyet midlertidig. Startet
med full ener og etter hvert en
defekt blokk på lensetaklet.
Ordnes med hjelp av en meget
god verktøykasse. Vi trengte å
få full konsentrasjon og maksimal kraft fra start. Etter hvert
øker vinden.
Først bytte til treer, deretter
hardværsfokk og to rev. Planen
var å møte sydligere vind og
holde langt ut fra kysten for å
få med strømmen. Lykkes delvis, men dreiningen lot vente
på seg og havnet litt for langt
inn mot Risør. Tøffe forhold
med sjø og mye regn. Kommer

inn til Arendal etter rolig seiling opp Tromøysundet (tapte
en del her).
På grunn av fortsatt harde
forhold beslutter regattaledelsen å avkorte seilasen, slik
at turen til Skagen sløyfes. Ni
timers landligge benyttes til
spising, soving og tørking av
klær. Vurderer forholdene og
vindretningen. Går ut
Galtesund for å få litt rommere
seiling for spinnakerkjøring.
Rett på utsiden av Tromøy settes spinnakeren. Mentalt forberedt på at dette blir tøft, skalker luke, sikkerhetsseler på og
to flasker vann i cockpit.
Kjører spinnakeren rett foran

Lethe

og alle tanker og ting forsvant,
og på den bølgende hete
fløt sjelen over i Lethe…

Et dikt av Alf Larsen

Signal

Og vinden suste og steg og faldt
mens store sjøsprøyt mot berget smalt
og fylte luften med væte.
Og solen lyste og tiden rant

båten med lav bom, loggen ligger på mellom 12-16 knop.
Dette holder i tre timer hvorpå
den gamle hardvær spinnakeren kommer ned. Setter en
gammel ener. Runder Persgrunnen i flott vær og god
vind. Slør opp til Hankø, med
fullt storseil og ener.
Godt å komme i mål med
mannskap og båten like hel.
Skipperen fikk under hardværskryssen en skikkelig rundtur i cockpit. Resultatet ble blå
skinke. Bevegelsene i slike forhold er krevende, og en må
surre seg fast. Benytte to liner
og også et sentralt feste inne i
båten.
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Har du planer om en kanalseilas i Nederland?
Hans Haug har her laget et forslag til seilrute for deg

Signal

Det er ikke så langt som du tror. Det er mye å oppleve
underveis – hele veien. Personlig ville jeg oppleve Nord
Ostsee-kanal (Kielkanalen), Helgoland, øst-Frisiske øyer,
kanalene i Nederland og Amsterdam. Når det er praktisk
mulig, er mine dagsetapper på 4-6 timer for å oppleve de
stedene jeg overnatter på. Jeg brukte 7 uker på hele turen
med fire dager i Amsterdam. Men det er ikke nødvendig å
gå lengre enn til Helgoland. Da tar turen fire uker turretur fra Moss. Litt om distansene og seiltidene: Moss–Kiel
er ca. 355 nm, og jeg brukte 10 dager. Kielkanalen er 65
nm og to dager. Helgoland 57nm og to dager. Amsterdam
fem dager. Hvilke utfordringer vil du møte underveis?
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Å seile til Danmark er det
mange av oss som har gjort.
Reisen til Kiel byr ikke på de
store utfordringene forutsatt at
du følger med på værmeldingen.
Kielkanalen starter med en
sluse. Du skal normalt inn i

nordre slusekammer. Er du
usikker på signalene eller tider
for åpning, så besøk en liten
gjestehavn rett til høyre for
sluseporten og spør. Når du
har fortøyd inntil en smal flytebrygge inne i slusekammeret,
må du oppsøke slusekontoret

hvor du betaler for hele
gjennomfarten, inkludert slusen i motsatt ende. Pris ca. 3040 Euro. (Returen betaler du
på samme kontor, ikke når du
går inn sydfra). Det er flere
overnattingsmuligheter i kanalen som dessverre ikke er
angitt i kartet. Det flotteste
overnattingsstedet er Rendsburg som er eneste by, ca. halveis i kanalen. Gjennomfarten
er helt problemfri. Kanalen er
omgitt av skog og krysses flere
steder av broer, som vi går
under. Skipstrafikken er tidvis
stor, men byr ikke på problem
om du holder til sb. Byen
Brunsbüttel ligger i kanalens
ende og er nærmeste nabo til
slusekamrene. Normalt skal
det østligste kammer benyttes
av lystbåter.

☛

Oppsøk alle havnekontorer og
be om oversikt over tidevannet. Les tabellen og forstå den.
Dette er viktig for å få en
effektiv og behagelig seilas.
I det øyeblikket du kommer ut
av slusen, så er du på Elbenfjorden inn til Hamburg. Her
er strømmen 4 ggr. i døgnet
oppe i 4-7 knop, og forskjellen
på flo og fjære er 5-6 m. Dette
er kjempegøy, særlig hvis vindretningen passer for seiling. Så
fort har du kanskje aldri seilt
før på ”flatt” vann i medstrøm. Seil tvers over skipsleden, som er godt oppmerket,
og følg med både forover og
bakover grunnet skipstrafikken. Følg ledbøyene på yttersiden. Det er nok vann. Etter ca.
3-4 timer kommer du til
Cuxhaven med en topp moderne småbåthavn med flytebrygger og båser. Velg en bås med
grønt skilt. Restaurant i havnen. Selve byen ligger beskyttet

bak en gigantisk jordvoll med
bilvei på toppen. Jordvollen
beskytter byen ved stormflo fra
havet rett på utsiden.
Cuxhaven med sine bindingsverkhus er absolutt verd et
besøk.
En liten, sann historie: En
35fots seilbåt kommer fra
Helgoland og inn mot Cuxhaven med fullt storseil og
spinnaker i medvind. Siste
halvtimen begynte båten å
bevege seg bakover med full
seilføring. Motoren ble startet,
og med full gass klarte de å
”krabbe” seg bak moloen. De
hadde ikke startet i rett tid,
men misforstått tidevannstabellen.
Vi starter fra Cuxhaven kl.
04.00. Da skal strømmen snu.
Da vi kom på utsiden av moloen hadde den allerede snudd.
Før vi får heist seil, er hastigheten over bunnen ca. 5-6
knop (uten motor) og med seil

oppe økte den til 8-9 knop
med 4 knop sidevind. Seilasen
ut til Helgoland er med riktig
planlegging helt problemfri,
bare vi passer oss for skipstrafikken når ledene blir krysset.
Det tar ca. 6 timer med en
snitt på 5,5 knop. Separasjonslinjene skal krysses med ca. 90
grader. Vi er nok ganske slurvete hjemme i Oslofjorden
hvor det aldri er kontroller.
Tollvesenet på Helgoland, som
var på kontroll ombord, forteller at lystbåter kan bli bøtelagt
med opp til 10 000 Euro dersom de hindrer nyttetrafikken i
separasjonslinjene. Helgoland
bombet sønder og sammen av
engelskmennene under siste
krig. Dette kan sees fortsatt på
toppen av øya med mange
bombekrater. For de som er
mer interessert i sprit og vin, så
består havparten av alle butikkene kun av det (avgiftsfritt).

☛
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For de som har fire ferieuker skilles våre veier her. Vi
drar videre sydover. Er dere
spreke og gode seilere, kan
dere legge kursen nordover
langs vestkysten av Jylland og
gå gjennom ”klisterkanalen”,
eller mer korrekt, Limfjorden.
Vi går rett sydover mot den frisiske øya Norderney.
De øst-frisiske øyer ligger
som en kjede langs den tyske
kysten. Det er et særdeles
grunt farvann langt til havs.
De fleste av øyene har havner,
men etter å ha finstudert
kartet, valgte jeg to øyer som
har dybde nok på lavvann for
en seilbåt med dybde på 1,90
m. Det er Norderney – en av
de midterste øyene med egen
flyplass – og Borkum som ligger helt syd, mot grensen til
Nederland. Begge har meget
bra havner med pittoreske
gamlebyer og moderne badehotell med sandstrender over-

alt. Men selv i disse havnene
kan du risikere ikke å komme
ut av båsen du ligger i på lavvann. Bunnen består av tynn
gjørme, og du merker ikke at
kjølen går ned i den (før du
skal gå på lavvann). Det skjer
ingen skader på båten, kun i
hodet på skipper’n som ikke
har tålmodighet til å vente.
Å gå inn på kanalene i Nederland krever noen forberedelser
spesielt når det gjelder veivalg.
Nederland og Holland, som er
en del av Nederland (grovt sett
den delen av landet som ligger
under havoverflaten), består av
et mylder av store og små
kanaler. Skaff deg et hefte som
heter ”Staande Mastroute”.
Heftet gir deg all den informasjonen du trenger for å gå
gjennom hele Nederland til
Belgia. Her står ruten for seilbåter med masten oppe. Alle
nødvendige detaljer som dybder, staker, havner, diesel,

vann, broer, venteplasser, byer
og tettsteder står også her.
Inn fjorden fra Borkum seiler du på grensen mellom
Tyskland og Nederland. Her
må du velge mellom to steder å
gå inn på kanalene. Den korteste veien er ved Lauwersoog.
Den andre er ved Delfzijl som
ligger litt lengre inn i fjorden.
Har du tid, så er sistnevnte
absolutt å foretrekke. Du kommer helt inn i sentrum av
Groningen, som er en stor by.
Passering av sentrum (mange
broer) skjer i samlet konvoi fra
gjestehavnen. En syklende brovokter åpner og lukker en bro
av gangen. Husk å ha nok
mynter klare ved den første
broen. Brovokteren senker ned
en lang stang med tresko i snøret hvor du putter riktig antall
mynter oppi (ca. 2,5 Euro).
Kanalen slynger seg
gjennom landskapet som er
landbruksareal, dyr som

☛

gresser og små husklynger.
Kommer du til en bro, så fortøyer du på en venteplass eller
setter kjølen pent inn i gjørma
mot kanalsiden for å slippe å
manøvrere for motor mens du
venter. Båttrafikken blir overvåket og broene åpnet, selv om
ventetiden varierer fra 5–30
min. Det er ikke nødvendig å
kalle på VHF-en.
På strekningen sydover til
de to store innsjøene Ijsselmeer
og Markermeer passeres byene
Zoutkamp, Dokkum,
Leeuwarden, Grou og Lemmer.
Dokkum er en fantastisk vakker by som kanalen går tvers
igjennom. Samtidig er 100 m
av kanalen – midt i byen – det
grunneste området på hele reisen. Vår båt stikker 1,90 m i
saltvann. På kanalene er det
ferskvann, og med fullastet båt
stikker vi 1,95 m. Her måtte vi
trykke på skikkelig med motoren og pløye oss
gjennom. Det var båter
med 2 m dybde som
også klarte det.
Lemmer er siste by
før innsjøene. Den fortjener et besøk. En
sidekanal rett før slusen fører deg inn i sentrum av en pittoresk,
gammel by med lav
mursteinsbebyggelse.
Du passerer også en
moderne og stor småbåthavn på vei inn til
sentrum, men fortsett
forbi denne. Denne
kanalen kommer også
ut i Ijsselmeer. En spasertur langs kanalen i
sentrum er en opplevelse, spesielt om
kvelden. Her er mange
turister, butikker, uteog inneserving, turistkontor og båter.
De to store innsjøene – som ligger lavere

en havet utenfor – kan du seile
på. Her myldrer det av store
og små seilbåter og nesten
ingen motorbåter. Sjøene er
delt med en gigantisk demning
med bilvei på toppen. I begge
ender av denne demningen er
det sluser som slipper båtene
igjennom. Her ligger byene
Enkhuizen (vest) og Lelystad
(øst) med flere store småbåthavner begge steder. De fleste
båtfolk bruker den vestligste
leden. Kryssingen av innsjøene
tar to dager á 5-6 timer.
I sydenden ligger
Amsterdam. Sentralt ligger
gjestehavnen Sixhaven.
Den har plass til ca. 150 lystbåter, men det er det ikke noen
som tar hensyn til. Ofte ligger
det opp mot 250 båter i havna.
Fra havna er det 10 min. gangvei til gratis ferge som bringer
deg helt inn i sentrum på ytterligere 10 min.

Amsterdam er en stor og
gammel by. Den har alt som en
”verdensby” skal by på. Jeg
besøkte Historisk museum,
Rembrandt og tok en tur på
småkanalene med sightseeingbåt. Men byen har utrolig mye
mer å by på.
På seilasen hjemover velger
vi østsiden av de to store sjøene. Kanalene må bli de
samme på grunn av masten
men vi overnatter hele veien i
nye havner og går ut i
Nordsjøen ved Lauwersoog.
Det er den korteste veien.
Seilasen nordover går strykende med liten kuling i hekken – 3 m høye bølger – og 6-8
knop på kun storseil.
Vel tilbake til Kielkanalen
føler vi oss nesten ”som hjemme” selv om det er et drøyt
stykke igjen – hjem til Moss.
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Bli med i
Navigare Cup!
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Vi i Tur- og
Havseilergruppa
gleder oss til en ny
sesong. Vi håper å
se både nye og
”gamle” seilere på
sommerens ulike
aktiviteter. Vi
håper vi har laget
et program som
skal være bra for
både regatta- og
turseileren. Det ligger mange båter i
havna som vi
ønsker å få med
oss. Vi tror vi har
et godt sosialt miljø, og det er
utrolig lærerikt å være med og
seile regatta. Vi har flere klasser, så her kan alle delta, fra de
beste i landet til de som ikke
har seilt regatta før. Vi har følgende klasser: Lys-Racing, Lys
(vanlig), Turklasse og Lys
twostar. Er du usikker på om
du vil stille med egen båt, er
det nesten alltid behov for mer
mannskap på en eller annen
båt. Så møt opp på onsdager
og si i fra at du vil være med!
Helly Hansen Navigare Cup
består som tidligere av flere
fine enkeltregattaer, noe for
enhver smak! Navigare Cup
består i 2009 av 11 onsdagsseilaser og 2 helgeseilaser. Se også
program som står på Moss
Seilforenings hjemmeside
(www.moss-seilforening.no).
Her kan du også melde deg på

Erik Johannessen orienterer.

og følge med på resultater og
mer til.
Første regatta starter allerede onsdag 13. mai. Bli med fra
starten av sesongen. Som i
gamle dager starter vi Hard
Days Night på en fredag,
denne gang fredag den 29. mai
kl. 20.00 med målgang ved
Garnholmen på Hankø hvor vi
har leiet Yachtklubben. På lørdag formiddag (pinseaften) blir
det sosialt innslag og felles
middag på Yachtklubben om
kvelden. Tur- og Havseilergruppens arrangement på
Hankø Yachtklubb på lørdag i
pinsen er et båttreff for alle
medlemmer i Moss
Seilforening med familie.
Medlemmer med seilbåt som
ikke har deltatt i regattaen, og

motorbåtmedlemmer er alle hjertelig velkommen. Vi
håper vi klarer å
samle rundt 70
deltakere, det blir
en fin start på pinsen. Til middagen
er det bindende
påmelding. Den vil
bli annonsert
senere. Nytt av
året er en turseilas
med et lite regatttainnslag. Fredag
25. september
møtes vi i Søly og
bestemmer turruta etter vær og
føre. For eksempel over til
Åsgårdstrand fredag kveld. Der
har vi sosialt samvær og
bestemmer seilasen for neste
dag. Er vinden god, kan det
hende vi havner på Koster? På
søndag er valget enkelt; da skal
vi hjem. Selv om vi er turseilere, tar vi uformeldt tiden for
å skjerpe seilgleden. Det blir
ingen startprosedyre. Vi blir
for eksempel enige om at vi
seiler kl.10.00. Det kan hende
at vi finner på noen artige premier. Hovedmålet her er å få
en fin tur med et sosialt samvær. Styret for Tur- og
Havseiler-gruppa, regattakomiteen og arrangementkomiteen
ønsker alle en fin og opplevelserik båtsesong i 2009.
Anders

☛

Terminliste for sesongen 2009
Ons 13. mai
18.30
Helly Hansen NC
Ons 27. mai
18.30
Helly Hansen NC
Fre 29. mai
20.00
Hard Days Night NC
(klassevis fellesstart - sosialt samvær
30.05. på Hankø Yacht Club)
Ons 3. juni
18.30
Helly Hansen NC
Ons 10. juni
18.30
Helly Hansen NC
Ons 17. juni
18.30
Helly Hansen NC
Ferie
Ons 12. aug
18.30
Helly Hansen NC
Ons 26. aug
18.30
Helly Hansen NC
Ons 2. sept
18.30
Helly Hansen NC
Ons 9. sept
18.30
Helly Hansen NC
Lør 12. sept
13.00
Jeløy Rundt
(sosialt samvær etter regattaen)
Søn 13. sept
13.00
Jeløy Rundt
(sammenlagt i NC, klassevis fellesstart)
Ons 16. sept
18.30
Helly Hansen NC
Ons 23. sept
18.30
Helly Hansen NC
25./26./27. sept

Ny turregatta 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 20. mai
Bærum Seilforening
Helly Hansen Færderseilasen 12. juni
KNS
Shetland Race
24.- 29 juni,
http://www.shetland-race.no/
Raymarine Race
22.–23. aug. Moss Seilforening
Hollenderseilasen
29. aug.
KNS/Son Seilforening
Den lille seilas
30. des.
Moss Seilforening
NORC Ranking 2009
Larvik Race Weeekend
6.-7. juni
Moss RayMarine Race
22.-23. aug.
ORC i klassemesterskap
12.-13. sept.
Seiles under ORCi på baneseilas og en kan

20. mai
12. juni
15. aug.

Göteborg Offshore Race
18. sept.
Seiles under ORC Club, en stryk

Bærum Seilforening
KNS
Stenungsund
Segelsällskap
GKSS

Siste helgen i mars falt de
siste brikkene på plass for
å kunne kjøre kanalskipperkurs i regi av
Moss Seilforening.
Dette har vært et to års
arbeid som Harald
Molvig har gjennomført
forberedelsene til og hatt
kontakt med vår samarbeidende organisasjon i
Danmark, F.T.L.F. –
Foreningen til Langtursejladsens Fremme og
ulike formelle myndigheter i Norge.
I siste halvdel av november vil det første kurset
bli avholdt.
For at vi som norske seilere skal kunne ferdes på
kanalene i Europa, trengs
et sertifikat. Dette har vi
nå fått til ved at F.T.L.F
har godkjent oss som
arrangør av slike kurs.
Sertifikat vil bli utstedt
via F.T.L.F. Det første
kurset kjøres av våre venner Karsten og Søren i
F.T.L.F.
Morten og Harald

Signal

Skagerrak Cup 2009
HH Skagen Race
Færder Race
Tjörn Runt

Larvik Seilforening
Moss Seilforening
Tønsberg Seilfor.
strykes

Kanalskipperkurs i mål kurs i nov
2009!
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Fritjof Opsal.

Brettseiling 2009

Signal

Vinteren er på hell og varmegradene i saltvannet ved
Beachen Jeløya stiger uunngåelig mot det behagelige. De
ivrigste hardhauser går definitivt ikke på en smell når brettet
akselerer for første gang i år ut
over kjærkomne skumtopper.
De ivrigste går rett fra ekstremsport på snø til vann.
Muskulaturen er altså 100%
trimmet for utallige timer med
rå freestyle i bølger og på flatt
vann. Her gjelder det å tilpasse
seg årstiden for hele tiden å
være på hugget når kameraten
skal gruses i regatta. Ofte er
regattaene arrangert langt fra
gode gamle Beachen Jeløya, og
det er ingen ting i verden som
smaker bedre enn å være bestemann i bilen på vei hjem...
Saltvann i håret, litt utmattet,
men en über god feeling.

26

Magne Janitz.

Vi er i gang,
folkens!!
2008 blir husket spesielt for
den dundrende
norgesmestertittelen som gikk til
Peter Løken. En
fantastisk inspirasjon for røkla
på Beachen.
Brettgruppa gratulerer atter en
gang. Det har
også blitt holdt
kurs gjennom
størsteparten av
sommeren med
kursutstyret.
Dette til fordel
for rekrutteringen. Helt fantastist!
Den kommende sesongen
kommer garantert til å bli like

Patrik Andersen.

ekstatisk. Det går rykter om
mye nytt utstyr, det beste av
det beste. Det kommer til å gå
så heftig for seg at det vil lukte
svidd karbon over hele Værla.
Triks og kombinasjoner som
var utenkelige i fjor, vil komme
tett som haggel i år.
Mossingene har den siste
tiden representert en fin bunt i
de viktigste regattaer innen
freestyle og wave-freestyle
rundt i Norge. 2009 blir intet
unntak. Mossingene vil renske
premiebordene som sultne
præriehunder skuffer i seg
matrester i forlatte teltleire i
Uthas ørken på rekordtid.
Surfs up og surfehilsen fra
Magne Janitz

Lansering av ny
tomannsjolle RS Feva!

Tiltaket er ment å fange opp
interessen til og rekruttere flere
unge og litt eldre seilere, slik at
de kan lære å beherske kommunikasjon og samhandling i
en litt større båt enn optimistjollen.
Første konkrete kursvirksomhet blir med årets nybegynnere for aldersgruppen 12-15
år. Kjøres parallelt med jungmannskurset. Vi har fått Per

Christian Bordal til å legge opp
det sportslige treningsarbeidet.
Ordinær kursseiling på torsdager.
Planen er å legge til rette for
foreningens medlemmer på
mandager og onsdager for fri
seiling i disse jollene. På tirsdagene vil jolleseilere få anledning til å benytte jollene.
Morten

Signal

Styret har i løpet av vinteren
jobbet frem og anskaffet seks
stykk nye tomannsjoller RS
Feva. Finansieringen baserer
seg på tilskuddsordninger som
tippemidler og sponsorer.
Totalt er det solgt 75 joller til
ulike seilforeninger i Norge.
Dette er en forsterkning av
klubbens satsning på rekruttering i tråd med retningslinjene
til Norges Seilforbund.
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Påskesamling på Søly 2009

Signal

Eline og Linn Emelie i 29’er.

28

Den tradisjonelle påskesamlingen som er blitt arrangert av jollegruppa i Moss seilforening i flere år, har nok en
suksessfull samling bak seg.
Det er mange på tvers i hele
seilnorge som ivrer etter å
komme til oss i påsken. Noe vi
bør ta godt vare på.
I år som i fjor har fire båtklasser deltatt. Det var 50 seilere fordelt på E-jolle, Laser,
29’er og Zoom 8. Vi hadde en
flott gjeng med ungdommer på
besøk i Søly i fire dager med
godt påskevær.
Leiren startet opp lørdag
4. april. Selv om påsken kom
sent i år, har vi vel hatt mer
snø i vinter enn på flere år.
Bare noen få dager før leierstart var det noen pappaer som
var samlet nede i Søly for å

rydde plass til 50 seilere og
båter som var ventet til samlingen. Det er alltid mye som
må planlegges og organiseres
før en slik leir kan sette startskuddet. Men etter mange
dugnadstimer så var vi klare til
å ønske seilerne velkomne og
introdusere trenerne som seilerne skulle forholde seg til
resten av tiden.
De startet med en briefing i
hver klasse, men vinden lot
vente på seg, så oppstarten på
leiren ble en løpetur til Alby.
Etter lunsj satte de kursen i
riktig retning, altså ut på vannet. Noe mer vind kunne vel
de fleste ønsket, men som
første økt (og mange hadde
ikke seilt i vinter), var dette en
rolig og fin begynnelse. Det var
5-7 grader i luften og solen tit-

tet frem, så det var en super
start på ”påskesamlingen”.
På kvelden, etter å ha
gjennomført første seilerøkt og
spist en god middag, gikk
turen til Korpus for å trene
styrke i to timer med instruktører og en time i bassenget
etterpå. Da klokken ble 20.00
var alle seilerne veldig klare for
bare å komme seg til
Vansjøheimen eller andre steder hvor de skulle bo mens de
deltok på påskeleiren. Slitne,
men fornøyde! På grunn av
uforutsette bussproblemer (noe
som også er blitt en tradisjon)
fikk vi god hjelp av foreldre til
transport til og fra Korpus.
Dagen etter ble det satt opp en
minibuss som fulgte kjøreruten
resten av påskesamlingen.

☛

Reservert bord til alle
trenerne!

på at vi hadde ”ordentlig
”mat, ikke”hurtig”-mat. Dette
er jo kjempekoslig for oss å
høre, da vi ønsker at seilerne
skal komme på samlingene vi
arrangerer i MS, og reise hjem
med en god følelse av at de er
blitt tatt godt vare på!
Før et slikt arrangement følger mye forarbeid og forberedelser. Mye snø i vinter har
gjort at alle følgebåter og trenerbåter måtte gjøres klare i
siste liten. Vi har fått byttet
styrevaiere på tre av båtene, og
en motor skulle settes over på
en annen båt og mye annet
skulle klargjøres etter en hard
vinter. På vegne av Jollegruppa
i Moss Seilforening ønsker jeg
her å si tusen takk til Jon
Snerlebakken som har gjort det
mulig å få dette til ved å låne
oss verkstedet på Toyota. Jon
og Rolf med flere har brukt
mange timer på verkstedet/servicehallen på Toyota, og
de har da hatt tilgang på verktøy og hjelpemidler som er

nødvendig. Tusen takk, Jon!
Tusen takk til alle som hjalp
til før og under samlingen, det
er kjempehyggelig å være med
på denne dugnadssamlingen
når det er så mange som
bidrar. Det viser seg, år etter
år, at planlegging og organisering i forkant gjør at selve jobben etter leiren har startet er
bare kos for oss på kjøkkenet
og ute på vannet.
Tusen takk til to veldig
dyktige hovedtrenere, Hans
Bendik F. Eriksen og Andreas
Klette. Dere hadde nok en
gang virkelig tatt oppgaven i
deres hender. Takk til dyktige
hjelpetrenere, Øyvind Rostrup,
Ann Kristin Sogn, Lars Egil F.
Eriksen, Martin Mehus, Frode
Johansen, Sjur Johannessen og
Christoffer Brekke.

Med vennlig hilsen
jolleleder
Cathrine B. Lauritzen
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Søndagen stod vi opp til
havblikk, nydelig påskevær
for mange, men for seilerne er
ikke dette drømmen.
Så gikk turen til Mossehallen etter middagen. Her badet
og ”trente” de før kvelden tok
over.
Mandag dro seilerne ut i
solskinnsvær og var godt fornøyde da de kom inn til lunsj,
men”FYR PÅ PEISEN”, det
hører påskeleiren til. De fleste
samlet seg tett rundt peisen og
varmet seg.
Denne dagen hadde vi ”trenernes kveld” og da er det trenerne som arrangerer underholdning. Det ble konkurranser med eplespising i vannbøtte, lakris-snørespising, testing
av smakssansene. Gruppene
ble blandet på tvers av båtklasser, noe som gjør at seilerne
blir kjent med hverandre.
Tirsdagen avsluttet vi påskeleiren og den tradisjonelle
avslutningsregattaen lot seg
ikke gjennomføre, for det var
havblikk så langt øyet
rakk. Derfor samlet
trenerne poeng fra hele
leiren og ”PÅSKEEGG PRISEN ” ble
delt ut til beste seileren
i hver klasse.
Noen hyggelige
tilbakemeldinger fra
seilerne fikk vi også.
Det var seilere som
kom og sa at som regel
var de ikke helt mette
etter måltidene på slike
samlinger, men det
hadde de aldri opplevd
her hos oss i Moss
Seilforening. Det var
godt og nok mat til
alle. Det var også noen
som sa at de satte pris
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Dugnad i båthavna

Signal

Lørdag etter påske var det
innkalt til dugnad i Søly.
Ca. 40 av våre medlemmer
stilte velvillig opp og nedprioriterte egen båtpuss den
dagen!

30

Som det framgår av billedkavalkaden, var det et gledelig
stort oppmøte til den innkalte
dugnaden og det midt i forberedelsen til en ny båtsesong. At
enkelte prioriterte egen båtpuss
får så være – dem om det.
Leder av havnestyret, Ivar
Olsen og havnesjefen, Aksel
Ellefsen, hadde gjort en meget
god forberedende planlegging,
slik at alle ble satt i arbeid da
dugnaden startet presis kl.
10.00. Arild Johnsen, en ikke
ukjent tidligere parksjef i kommunen, ledet arbeidet med å
beskjære alle de frodige buskene i havneområdet – og dem
var det ikke få av. Av andre
oppgaver som var prioritert
var ferdigstillelse av badebryggen på den nordlige moloen.

Etter at denne moloen nylig
har hatt en vesentlig oppgradering og trengte en ny badebrygge, var det å ferdigstille

denne en stor dugnadsoppgave
som ble ledet av Christoffer og
Eirik.

☛

Lengre ut på samme
molo, var Magne og
Ivar fullt beskjeftiget
med å montere en ny
startplattform for
Navigare Cup. Den har
vært etterlengtet. Ved
den store mastekranen
sørget Einar, Frank og
Arvid for at det ble
laget trappetrinn over
plattingen hvor mastetrallen parkerer når
mastene heises opp
eller ned. Og på klubbhuset var det vask av
vinduer, mens Leif fikk
reparert hoveddøren,
som holdt på å gå av
hengslene.
Både Ivar og Aksel
var mektig imponert
over den iver og entusiasme som de frammøtte medlemmene la for
dagen. Et lite avbrudd i
arbeidet ble også lagt
inn, og det ble servert
gratis varm pizza med
ditto drikke til inne i
klubbhuset.

☛

Signal
31

Signal

I samarbeid med havnesjefen hadde redaksjonen laget
et enkelt spørsmål til et tilfeldig antall av de frammøtte:
”Hva kunne du ønske ble for-
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bedret i havna framover?”
Altså et spørsmål om hva medlemmene ønsker blir prioritert
når nye investeringer planlegges.

Her er noen av de ønsker som
ble oppgitt:
Johan Vesje og Erik
Haugestad ønsket at det elektriske anlegget i havna ble oppgradert og forbedret.
Morten Jensen
(som selv er medlem
av havnestyret)
ønsket å prioritere
fornyelse av flytebryggene.
Kjell Nilsen satte
sitt håp til en oppgradering eller fornyelse av trucken, slik
at også hans båt (på
40 fot) kunne bli løftet opp og satt ut på
lik linje med de øvrige båter i havna. Nå
må han engasjere
egen mobilkran når
hans båt skal opp og
ut. (Men Kjell er like
blid).

☛

Arild Johnsen
(nevnte parksjef)
ønsket på sin side
at klubbhusets interiør burde kunne
prioriteres.
Steinar Viken
synes at belysningen i havna er i svakeste laget. Han
henviste her til den
store forskjellen det
er mellom Fiske og
Søly på kvelds- og
nattetid. Et sterkere
opplyst havneområde vil uten tvil
skremme bort
ubudne gjester.
Det var i hele tatt
en fin og gemyttlig
stemning under
hele dugnaden, som ble avsluttet ved 16-tiden. Noen avslut-

tet dagen med dette, mens
andre spanderte noen fine, litt
sene ettermiddags timer på

fortsatt egen båtpuss.
Foto og tekst: Runar
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Våre 2 siste
Æresmedlemmer
kunstnerisk tegnet
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Tradisjonen tro har Johan Thue igjen
fullført en dugnad
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Som Johan ofte poengterer:
På grunn av mine fysiske
plager, blant annet med ryggen, kan jeg ikke stille opp
når det innkalles til dugnad.
Mitt bidrag er som tidligere å tegne våre æresmed-

lemmer, ramme inn tegningene og overrekke dem som
en gave til foreningen.
Foreningen setter selvfølgelig meget stor pris på at
Johan, med sin kunstneriske
hånd, utfører sin ”dugnad”

på denne måten. Leder
Thorstein Tønnesson ga da
også uttrykk for foreningens
takknemlighet for dette
bidrag Johan gir til Moss
Seilforening .
Overrekkelsen denne
gangen, av bildene av
Torbjørn Pollen og OlePetter Pollen, fant sted på
siste møte i Tur- og
Havseilergruppen.
Tekst og foto: Runar.

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
SPAREBANK1
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
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