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Celine Herud øverst på pallen - som Europamester lag Optimist 2009 i Italia.

Seilerglede

Signal

De fleste av oss har pakket seilet for siste gang i år og forberedt seg på noen måneder med
føttene godt plantet på land.
Sommeren er forbi. Den ga oss
mye seilglede, selv om mange
gjerne skulle sett mer til solen.
Vi har hatt en aktiv sesong
med vekst og utvikling på flere
områder. Tur- og havseilergruppen kan skilte med
rekordoppslutning om
Navigare Cup, sommerskolen var fullbooket og
vi doblet deltakerantallet i Moss Raymarine
Race. Nybegynnerkullet
blant jolleseilerne var
blant det største vi har
hatt, men en sommer
med mye vind har nok
skremt bort noen, dessverre. Søly er et flott
seilsportsanlegg, men
solgangsvinden kan fort
bli tøff for de aller minste.
Mosseseilerne hevder
seg på mange arenaer. I
år kom de største prestasjonene i så ulike
klasser som optimist og
havseiler. Celine Herud
kom hjem fra
Europamesterskap i
optimist for lag med
gullmedaljen rundt halsen. Det
internasjonale nivået i optimistklassen er høyt, og dette er en
kjempebragd som vi er virkelig
stolte av! Team Marielle har
imponert med solid seiling i en
årrekke. I år stilte de med ny
båt og overbeviste på nytt, ved
å vinne nær sagt alle regattaer
de deltok i. Med seier i største
klasse i årets NORC-serie viser
de at de for tiden er Norges
beste storbåtteam.
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Søly har som vanlig vært arena
for mange omfattende aktiviteter, fra Påskeleiren via store
regattaarrangementer til klassemesterskap for Formula 18 og
avsluttende kretsregatta nå i
oktober. Det går en rød tråd
gjennom alle arrangementene.
Fellesnevnerne er glede og kvalitet. Det er inspirerende for oss

som deltar som arrangører, og
jeg vet det smitter på de som
besøker oss når de møter et velforberedt vertskap som er trygge på oppgavene. Dette kommer ikke av seg selv, men er et
resultat av bevisst satsing på
kvalitet og utdanning gjennom
mange år. I år kan vi glede oss
over at vi har to nye regattasjefer, og at Tonny Vedeler Jensen
får sitt sertifikat som internasjonal dommer.

Neste år feirer Moss
Seilforening 50-års jubileum. Vi
ønsker å synes i bybildet i jubileumsåret. Arrangementskomiteen har planer for flere markeringer, og Sportskomiteen har
invitert Laserklassen til
Europacup og Nordisk mesterskap helgen før Moss
Raymarine Race. Begge arrangementene legges til
kanalparken og vil
være med på å markere
Moss som en sjøsportsby. Jubileet vil bli markert på enda flere
måter. Runar
Thøgersen er i godt
gjenge med jubileumsboken, som er planlagt
lansert på stiftelsesdatoen den 4. juli.
Finanskomiteen arbeider med en sponset
kleskolleksjon, og vi
skal selvsagt ha en
skikkelig fest for å feire
oss selv.
Agendaen for årsmøtet inneholder i år et
punkt om revisjon av
foreningens lover. Dette
er en formalitet for å få
våre lover i samsvar
med lovnormen for
Norges Idrettsforbund
som vi er pålagt å følge. Den
største endringen er at vi etter
de nye lovene vil bli pålagt å
endre regnskapsåret til å følge
kalenderåret, og at vi dermed
også må endre årsmøtedatoen.
Takk til seilere, mannskaper,
trenere og funksjonærer i alle
roller som gjorde 2009 til et
flott år for Moss Seilforening.
La oss fortsette utviklingen i
jubileumsåret 2010!
Thorstein

MOSS SEILFORENINGs
ÅRSMØTE 2009
avholdes i Klubbhuset, Søly onsdag 21. oktober kl. 19.00
Dagsorden:
1.
Vedtak om lovlig innkallelse av årsmøte.
2.
Valg av møteleder og referent.
3.
Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen samt tellekorps.
4.
Behandle foreningens Årsmeldinger for 2009.
5.
Behandle foreningens regnskap for 2009 i revidert stand.
6.
Revidering av foreningens lover.
7.
Behandle innkomne forslag.
8.
Fastsette kontingent for 2010.
9.
Vedta foreningens budsjett for 2010.
10.
Bestemme foreningens organisasjon for 2010.
11.
Valg av tillitsmenn for 2010.
12.
Utdeling av: ”Dommerpokalen” – ”Chr. Hermansens minnepokal” – ”Havfruepokalen”
og ”Sjøfareren”.
13.
Avslutning.
Ta med denne utgaven av Signal på Årsmøte.
Det blir kort pause med en enkel, gratis servering mellom pkt. 8 og 9.
Plass for egne notater:

Signal
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ÅRSBERETNING FRA
HOVEDSTYRET
Hovedstyret har bestått av:
Leder
Nestleder/sportslig leder
Sekretær
Kasserer
Leder jollegruppen
Leder tur-/havseilergruppen
Leder finansgruppen
Leder klubbhuset
Leder havnestyret

Signal

Hovedstyret har i foreningsåret
2008/2009 avholdt 10 møter.
Hovedstyreleder, sekretær og
kasserer har stått for den daglige driften av foreningen, og
gruppelederne har hatt ansvaret både sportslig og økonomisk for sine respektive grupper.
Nestleder, som er leder av
sportskomiteen, har også hatt
det overordnede ansvar for
intern opplæring, så som dommer-og arrangørkurs, organisering av kurs på foreningens
nye opplæringsbåt FEVA, og
tilrettelegging for båtførerprøven og kanalsertifikat for storbåtseilere.
Moss Seilforening har 719
medlemmer og foreningens
økonomi anses å være god.
Helly-Hansen er fortsatt
foreningens hovedsponsor.
Belamarin har gjennom Moss
Raymarine Race bidratt betydelig både økonomisk og til å
sette Moss Seilforening på
regattakartet når det gjelder
storbåtarrangement, både
sportslig og sosialt.

4

Thorstein Tønnesson
Morten Knudsen
Bente B. Paulsrud
Hans-Peter Raspotnig
Cathrine B. Lauritzen
Anders Hverven
Dag Kaare Nordengen
Ingerid Lund
Ivar Olsen

En stor takk går også til alle
andre sponsorer og samarbeidspartnere som har støttet foreningen gjennom året, det være
seg ved kjøp av reklame på
våre optimistjoller og flytebrygger, samt andre verdifulle
bidrag. Våre sponsorer bidrar i
stor grad til at vårt brede
barne- og ungdomsarbeid kan
opprettholdes. Samarbeidet
med næringslivet ivaretas av
finansgruppen.
AKTIVITETER
Foreningsåret 2008/ 2009 har
som vanlig vært meget aktivt. I

foreningens 49ende år har det
vært arrangert flere store stevner, og Moss Seilforening har
igjen bevist at de er blant de
beste arrangørklubbene i landet. Foreningen har fått mye
skryt, spesielt for den sportslige gjennomføringen av arrangementene.
Da åpningsregattaen ble
skutt i gang 1.mai, hadde seilerne lagt en aktiv vinter bak
seg med flere treningssamlinger
på vannet, og den tradisjonelle
påskeleiren med 50 deltagere,
fordelt på E-joller, Laser, 29’er
og Zoom8 fra hele landet, var
som sedvanlig et meget vellykket arrangement. Det har vært
arrangert teorikvelder med
foredrag av Espen Guttormsen,
Siren Sundby og Christopher
Gundersen, som alle var meget
populære, og ellers har jollegruppen hatt flere sosiale
sammenkomster som knytter
gruppene godt sammen.

☛

Thorstein ved premiebordet for
Raymarine Race.

HM Kongen - seileren Harald - under premieutdelingen i teltet ved Kanalen..

ORCi-klassen. Kongen kom på
4. plass i samme klasse.
Anders Hverven vant Lars
Grandes minnepremie med
overlegen seier i den minste
ORCi-klassen og sammenlagt
seier etter LYS-handicap.
Tur-og havgruppen har
gjennomført sitt tradisjonelle
opplegg med temakvelder,
interne regattaer og sosiale
utflukter med veldig god oppslutning.
Flere av gruppens medlemmer har deltatt i store nasjonale og internasjonale mesterskap
og oppnådd gode plasseringer.
OPPLÆRING
Foreningen har kjøpt inn 6 RS
Feva (2-mannsjoller). Norges
Seilforbund har etablert et prosjekt for rekruttering til
tomannsjolleseiling som har
gjort det mulig å anskaffe fevaene til en meget gunstig pris.
Første konkrete kursvirksomhet blir med årets nybegynnere
for aldersgruppen 12 til15 år.
Moss Seilforening har i
løpet av vinteren utdannet en
gruppe regattaarrangører, og i
løpet av høsten vil Jeløy
Seilskole holde kurs for båtførerprøven og kanalsertifikat
for nye storbåtseilere.
Sommerskolen samlet
mange barn fra Mosseregionen

som ønsket å prøve seg på jolleseiling. Et meget populært
arrangement.
HUSET
Oppgradering av garderober er
foretatt, og det nye kjøkkenet
fungerer bra.
HAVNA
Det ble foretatt en stor medlemsdugnad i havna i april, og
oppslutningen var meget god.
Tilbakemeldingen var at dette
var et hyggelig tiltak som bør
gjentas.
De planlagte arbeidene på
molo er ferdigstilt, badebryggen er bygget og stranda ryddet. Søly Vel var meget tilfreds
med arbeidene, og foreningen
mottok et hyggelig brev med
takk.
For ytterligere informasjon
om foreningens totale aktiviteter, vises til de forskjellige
gruppenes årsberetninger.
Hovedstyret vil til slutt
takke medlemmer, foreldre, tillitsvalgte, trenere og dommere
for det store arbeidet og engasjementet som er nedlagt for
Moss Seilforening.

Signal

All trening gjennom vinteren
har bidratt til gode resultater,
og foreningen har fått en ny
europamester i lagseilas optimist, Celine Herud. Gratulerer!
Beste individuelle plassering
er Mathias Mollatts sterke
bronse i laser-NM, mens årets
beste kjølbåt er Team Marielle,
som har vunnet det meste av
det som er å vinne i år.
Ellers kan vi nevne gode resultater i nordisk lagseiling for
Zoom8, der det norske jentelaget tok sølv og guttene bronse.
Moss var representert på begge
lag.
Sesongens høydepunkt når
det gjelder egne arrangement,
var Raymarine Race og NM i
Express og 11: MOD. 120
båter i forskjellige klasser deltok på 3 regattabaner. Hovedarrangementet på land foregikk i Kanalparken og NM
hadde base i Søly. I Kanalparken var det satt opp et stort
telt hvor det lørdag kveld var
grilling og levende musikk, noe
som skapte en riktig god stemning.
Hans Majestet Kong Harald
deltok i Raymarine Race, noe
som kastet ekstra glans over
arrangementet. Team Normar
fra Moss, med Jan Erik Ruud
som skipper, vant den største

For hovedstyret
Bente Brudal Paulsrud
hovedstyrets sekretær
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ÅRSBERETNING FRA
TUR- OG HAV
Vi har hatt en spennende
sesong med mange fine arrangementer og flotte resultater av
våre seilere.
Årets første seilas var, tradisjonen tro, ”Den lille seilas” på
lille nyttårsaften. Det var seks
båter som fikk seg en koselig
rundtur rundt Revlingen i
nydelig og klart vintervær.
Etterpå var det servering av
varm mat i kubbhuset. Flere
savnet fiskesuppen, så den
håper jeg vi får til neste gang.
Hvis du har båten ute, så vent
med å dekke over den til Den
lille seilas er over og bli med,
du også!

I løpet av vinteren har vi
arrangert fire temakvelder med
følgende gjester og temaer:
Årets sjøfarer v/Martin
Knudsen, Shetland Race
v/Terje Turøy, China
Cup/Marielle-sesongen 2008
v/Team Marielle, Regattaregler
og info om Navigare Cup
v/regattakomiteen. Vi har ellers
ikke klart å holde klubbhuset
åpent hver onsdag, noe vi
håper at det nye styret vil
jobbe med få det til igjen.
Vi har prøvd noe nytt; nemlig
å slå sammen pinsetreff og
Hard Days Night. Takket være
et fantastisk vær ble det en

utrolig flott helg på Hankø
Yacht Club for de 25 båtene
som var med. Et pinsetreff som
i gode gamle dager! De som
seilte Hard Days Night fredag
kveld og natt, fikk en flott seilas i varmt vær og fin vind og
var i havn litt over midnatt.
Lørdag var det mye sosialt; tur
rundt på øya, natursti med
quiz, servering av vafler foruten prat og hygge på brygga.
Nydelig grillmat på kvelden og
med solnedgang over
Hankøsund kan det ikke bli
bedre! Vellykket! – slik lød
alles enstemmige dom!

Signal

I kongelige omgivelser på Hankø Yacht Club etter regattaen «Hard Days Night» i pinsen.
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☛

Moss Raymarine Race var
den neste store oppgaven for
T&H, og vi hadde ansvaret for
arrangementet på land. De
fleste båter i T&H stilte opp
og påtok seg forskjellige oppgaver, så det ble en skikkelig
dugnad! Det var mye jobb,
men arrangementet ble flott –
sailcity og et stort telt i Kanalparken. Vi hadde besøk av
over 500 mennesker i teltet, og
det ble servert 130 hambur-

gere, 260 grillmenyer og over
600 liter øl, samt vin og mineralvann. Vi har lært masse og
kan forhåpentlig gjøre det enda
bedre neste år!
Selv om ikke Moss
Seilforening vant lagseilasen –
for den ble vunnet av Bundefjorden – fikk vi 3 flotte klasseseirer med Team Normar i
den store ORC-klassen, New
Deal i liten LYS-klasse og
Pathos i distanseseilas uten

Navigare Cup - skippermøte siste
onsdag før ferien.

spinnaker. New Deal vant også
regionmesterskapet, og overall
alle klasser. De vant med det
også Lars Grandes minnepokal. Bra seilt!

☛

Regattabåter fylte Kanalen på begge
sider av brua under Raymarine Race.
Nærmest «Fram XVI» med skipperen
Harald helt akterut.

Signal
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To aldrende seilveteraner, der Bengt smilende tar imot sin premie fra «forundringsposen» til den underfundige regattasjefen Erik.

Signal

På slutten av sesongen ble
Jeløy Rundt arrangert i flott
vær og fin vind og med sosialt
samvær på Tollboden. Et
enkelt, men trivelig arrangement som også inngår i
Navigare Cup.
Siste helgen i september
arrangerte vi tur-regatta med
Erik Johannessen i spissen. Her
er vi avhengig av vær og vind
på vår rundtur i ytre Oslofjord. Nærmere info finner du
på foreningens webside.
Vi er heldige som har et
godt miljø og stor bredde i foreningen, og det er plass til
både turseileren og den ivrige
regattaseileren. Flere båter hevder seg meget godt i de regattaene de stiller opp i, se derfor
utfallet på neste side og gled
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deg over de fine resultatene.
Team Normar har igjen bevist
at de er en av Norges raskeste
storbåt-team med 3. plass
overall i ORC-NM og vinner
av NORC storklasse sammenlagt, samt flere andre gode
resultater i sommer. For oss
som blir slått av Team Normar
i Navigare Cup på onsdager,
kan dette tross alt være en
trøst! Vi gratulerer Team
Normar med en ny flott
sesong!
I 2009-sesongen har styret i
Tur- og havseilergruppen
bestått av
Leder: Anders Hverven
Nestleder/Sekretær: Christoffer
Fjeld-Eiken

Arr. komiteen:
Aage Longva
Kåre-Jonny Larsen
Inger Anne Boman
Per Arne Karlsen
Per Halvorsen
Valgkomiteen:
Terje Turøy, Steinar Viken
Regattakomiteen:
Erik Johannessen
Hans Petter Raspotnig
Asbjørn Utaker
Walter Kristiansen
Leder for Tur- og havseilergruppen:
Anders Hverven

☛

Helly Hansen Navigare Cup 2009
Resultater
LYS RACING
Plass

Seilnummer

Skipper

1

NOR-13697

2
3

OVERALL
Poeng

Plass

Seilnummer

Skipper

Jan Erik Ruud

8

1

NOR-13697

Jan Erik Ruud

8

NOR-10925

Jensen / Hverven

17

2

NOR-6753

Erik Johannessen

16

NOR-12800

Trond Kristensen

26

3

NOR-10925

Jensen / Hverven

27

4

NOR-12202

Christoffer Fjeld-Eiken

29

4

NOR-8659

Einar Hågensen

35

5

NOR-7342

Harald Støre

37

5

NOR-13353

Asbjørn Utaker

39

6

NOR-11418

Turøy / Jensen

52

7

NOR-5577

Walter Kristensen

54

LYS KLASSE

Poeng

Plass

Seilnummer

Skipper

Poeng

8

NOR-4315

Bengt Madsen

55

1

NOR-13353

Asbjørn Utaker

12

9

NOR-11955

Hans-Peter Raspotnig

64

2

NOR-11418

Turøy / Jensen

13

10

NOR-10519

Inger Anne Boman

65

3

NOR-5577

Walter Kristensen

15

11

NOR-11808

Kåre-Jonny Larsen

67

4

NOR-11009

Bjørn Tore Pettersen

24

12

NOR-2184

Johan Thue

78

13

NOR-12202

Christoffer Fjeld-Eiken

84

LYS TWO STAR
Plass

Seilnummer

Skipper

14

NOR-11009

Bjørn Tore Pettersen

85

Poeng

15

DEN-418

Stig Rolfsvåg

86

NOR-12800

Trond Kristensen

91

1

NOR-6753

Erik Johannessen

8

16

2

NOR-8659

Einar Hågensen

15

17

NOR-10744

Arild Johnsen

97

3

NOR-4315

Bengt Madsen

19

18

NOR-6938

Steinar Viken

99

4

DEN-418

Stig Rolfsvåg

33

19

NOR-6769

Hans-Christian Teien

126

5

NOR-6938

Steinar Viken

34

20

NOR-7342

Harald Støre

157

6

NOR-12069

Magne Jensen

60

21

NOR-12069

Magne Jensen

168

7

NOR-11421

Aage Longva

63

22

NOR-898

Åsmund Svendsen

170

8

NOR-3883

Martin Knudsen

69

23

NOR-11421

Aage Longva

186

9

NOR-6130

Terje Been

74

24

NOR-4324

Magne Sveli

189

25

NOR-6970

Eirik Dyrop

189

TURKLASSE

26

NOR-3883

Martin Knudsen

207

Poeng

27

NOR-6303

Erik Smistad

207

14

28

NOR-6246

Einar Larsen

215

Inger Anne Boman

17

29

NOR-6130

Terje Been

226

Kåre-Jonny Larsen

18

NOR-2184

Johan Thue

26

5

NOR-10744

Arild Johnsen

34

6

NOR-6769

Hans-Christian Teien

45

7

NOR-898

Åsmund Svendsen

63

Plass

Seilnummer

Skipper

1

NOR-11955

Hans-Peter Raspotnig

2

NOR-10519

3

NOR-11808

4

8

NOR-6970

Eirik Dyrop

71

9

NOR-4324

Magne Sveli

72

10

NOR-6303

Erik Smistad

78

11

NOR-6246

Einar Larsen

86

Signal

☛
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Resultater fra nasjonale regattaer for tur- og havseilere:
Plass

Båtnavn

Skipper
HH SKAGEN RACE / FÆRDERSEILASEN / HOLLÆNDERSEILASEN

1

Team Normar

Jørn-Erik Ruud

3

Too Aiming First

Trond Kristensen

1

Team Normar

Klasse

Einar Sissener’s Minnepokal

FIRST 40.7 RANKING
Jørn-Erik Ruud

Ranking for First 40.7

NORC Ranking 2009
1

Team Normar

Jørn-Erik Ruud

ORCi stor klasse totalt 2009

3
3

Team Normar
Team Normar

Jørn-Erik Ruud
Jørn-Erik Ruud

NM i Tønsberg, begge ORCi klassene
ORCi stor klasse Larvik

1

Team Normar

Jørn-Erik Ruud

ORCi stor klasse Raymarine Race Moss

2

Team Normar

Jørn-Erik Ruud

ORCi stor klasse Tønsberg

3
3

Too Aiming First
Too Aiming First

Trond Kristensen
Trond Kristensen

ORCi liten klasse totalt 2009
ORCi liten klasse Larvik

4

Too Aiming First

Trond Kristensen

ORCi liten klasse Raymarine Race Moss

4

Too Aiming First

Trond Kristensen

ORCi liten klasse Tønsberg

SKAGERAK CUP 2009
4

Team Normar

Jørn-Erik Ruud

FÆRDERSEILASEN 2009
1

New Deal

Karl-Einar V. Jensen

LYS R33

3
7

Team Normar
Too Aiming First

Jørn-Erik Ruud
Trond Kristensen

ORC Club
ORC Club

1

Ulas Minde

Hallvard A. Hansen

Skøyteklasse C

1

Den lille havfruen

Stig Rolfsvåg

LYS uten spinnaker <= 1,13

3
3

Flyer
Papillon

Bjørn Johansen
Erik Johannessen

LYS uten spinnaker <= 1,13
LYS 1,19-1,21

8

Rubina

Asbjørn Utaker

LYS 1,19-1,21

9

Lethe

Martin Knudsen

LYS 1,19-1,21

4
6

Patos
Rabbagast

Terje Turøy
Thorstein Tønnesson

LYS 1,13-1,14
LYS 1,17-1,18

5

Chrivi

Arild Johnsen

Hallberg Rassy

3

Rån

Morten Aspestrand

LYS uten spinnaker Son

6
8

Rastløs
First Adventure

Lars Reinskou
Simen Syrrist

Flerskrog
First 40.7

7

Bajas

Fredrik Dobisek

Tur 2

9

Pampero IV

Johan Thue

Tur 2

HOLLÆNDERSEILASEN 2009
1

Team Normar

Jørn-Erik Ruud

ORCi klasse

6

Too Aiming First

Trond Kristensen

ORCi klasse

4
8

Team Normar
Too Aiming First

7

No Rush

HELLY HANSEN SKAGEN RACE 2009
Jørn-Erik Ruud
Trond Kristensen

ORCi klasse
ORCi klasse

John Wenli

LYS uten spinnaker

WATSKI SKAGERAK TWO-STAR 2009
2

Rastløs

Lars Reinskou

Multihull

MOSS RAYMARINE RACE 2009
1

New Deal

Anders Hverven

1

Team Normar

Jørn-Erik Ruud

Lars Grande’s Minnepokal
ORCi stor klasse

4
1

Too Aiming First
New Deal

Trond Kristensen
Anders Hverven

ORCi liten klasse
LYS liten klasse

1

New Deal

Anders Hverven

Regionmesterskap LYS liten klasse

1

Patos

Terje Turøy

LYS Tur med spinnaker

2
3

Simare
Rubina

Terje Lunder
Asbjørn Utaker

LYS Tur med spinnaker
LYS Tur med spinnaker

4

Frida

Walter Kristensen

LYS Tur med spinnaker

7

Dagny

Christoffer Fjeld Eiken

LYS Tur med spinnaker

8
10

VannaRi
Pampero

Tore Haraldsen
Johan Thue

LYS Tur med spinnaker
LYS Tur med spinnaker

2

Flyer

Jeanette Zakrisen

LYS Tur uten spinnaker

6

Chablis

Kåre-Jonny Larsen

LYS Tur uten spinnaker

7

Ad Astra

Jan Øyvind Moskaug

LYS Tur uten spinnaker

NORSK KLASSEMESTERSKAP i FORMULA 18 - 2009
3

Kirkebø / Pollen

Ole Petter Pollen

F 18

7

Raymarine

Hans-Christian Grande

F 18

1

VannaRi

Bjørn Tore Pettersen

2

Rubina

Asbjørn Utaker

3

Den lille havfruen

Stig Rolfsvåg

5
6

Frida
Christine

Walter Kristensen
Steinar Viken

Signal

DEN LILLE SEILAS
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Overall resultater er tatt med opp til 3. plass, klasseresultater opp til 10. plass

Årsberetning fra
Klubbhuskomitéen

Huskomiteen
Ingerid Lund, leder
Leif Bjerke
Randi Horn
Ann-Kristin Børresen

nå økt aldersgrensen for
leietagere for å unngå gjentagelser av slikt.
Leiekontrakten er endret og
forbedret. Ved visning av
lokalet poengteres det viktigste i den, og leietager signerer på at den skal følges.
Når vi selv er brukere av
huset, er det viktig at vi alle
gjør det som er nødvendig.
Rydd det du tar ut og bruker, slukk lys og sjekk at
vinduer er lukket!
En spesiell henstilling til jolleseilerne: Vask over garderoben etter trening, og husk
seiltøyet ditt!
Huskomiteen takker dere
alle for at vi sammen tar
vare på klubbhuset vårt.
Vi sees på Søly.

Ingerid Lund

Signal

Klubbhuset er et sentralt
sted for foreningen. Her trives både aktive seilere, foreningens pensjonister og
våre leietakere. Flere store
arrangementer har vært
gjennomført denne sesongen, og klubbhuset fungerer
som en god base for disse.
Større utbedringsarbeid og
vedlikehold har vært gjort i
klubbhuset de siste årene, og
det har gitt synlige resultater. For inneværende år har
det derfor vært moderat
aktivitet på dette området.
På den årlige dugnaden
ble herregarderoben og toalettet malt. Pga manglende
oppslutning måtte damegarderoben tas senere av medlemmene av huskomiteen.
Nå fremstår de begge lyse
og i fine farger, til glede for

både seilere og leietakere
med deres gjester. Mindre
vedlikehold gjøres fortløpende gjennom året når
det oppstår behov. En takk
til fingernemme medlemmer
som både ser og gjør det
som trengs.
Utleie av lokalet er populært. Størst pågang er det i
helgene, men også enkelte
hverdager har huset vært
leid ut. Av ulike grunner har
det kommet en del avbestillinger. Det reduserer våre
inntekter, og huskomiteen
vil se på graderte leiesatser i
forhold til avbestilling.
Vi ligger under budsjett på
utleie. Hjelp oss med å
reklamere for vårt lokale,
slik at flere blir oppmerksomme på våre utleiemuligheter!
Dessverre har vi hatt
unge leietagere som ikke har
tatt ansvar for lokalet slik
intensjonen er. Det er ikke
hyggelig verken for naboer
eller for foreningen. Vi har
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Årsberetning fra
Havnestyret

Etter dugnaden ble deltakerne som takk, traktert med pizza.

Signal

Havnestyret har denne sesongen bestått av:
Ivar Olsen(leder),
Einar Larsen, Morten Jansen,
Asbjørn Utaker,
Einar Hågensen og Per Sverre
Sanden (representant for
Moss kommune).
Havnestyret har hatt 8 styremøter i perioden.
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Nordre molo
Nordre molo er blitt utbedret
av Råde Graveservice. Arbeidet
ble ferdigstilt, og det ble foretatt en befaring av havnestyret
ultimo november. Havnestyret

sa seg fornøyd med resultatet.
Det ble støpt fast to dragere til
badebrygge. Den ble, som
planlagt, ferdigstilt på dugnaden 18. april 2009.
Bryggesikring
C-brygga er nå forsterket ved
at de gamle moringene (jernhjul) er koplet til brygga med
kjetting og tau. Arbeidet ble
utført med hjelp fra Svelands
lekter.
Sikring av havn
Sikring av havna i sterk vind,
med ekstra trosser på plass

mellom flytebrygger, er utført.
Det er holdt kurs for en del
personer, og det ligger manualer som beskriver hvordan det
skal gjøres, i havnekontoret.
Havnesikringen har, med stort
hell, blitt benyttet fire ganger i
løpet av sesongen, spesielt
mellom C, D, og E brygger.
Det er dessverre noen som
fremdeles, til tross for mange
henvendelser, har jollen heist
opp i akterstaget. Det gir et
uforholdsmessig stort vindfang.
Men vi håper at de dette gjelder, tar ned jollene når det er
varslet sterk vind.

☛

El. skap
Alle el. skap på flytebrygger er
utstyrt med standard stikkontakter for innendørs bruk. Vi
har nå satt opp et nytt testskap
på E-brygga med godkjente
Euro-kontakter.
Lysmaster
Lysmaster er satt opp igjen
etter moloutbedringen, og to
nye armaturer er montert.
Dugnad 18. april 2009
TAKK. Dette gikk over all forventning. Vi startet kl. 1000,
og det møtte opp 40 mann.
Badebrygge ble bygget, busker
og kratt fjernet, utliggere

skrapt og rensket for skjell,
startplattform til Navigare-cup
ble bygget, bad i klubbhuset
malt, dør til huset rettet opp
og trappetrinn og platting ved
mastekran ble montert. Alt
dette var ferdig til kl. 1530 på
lørdag aften. TAKK TIL ALLE
DELTAGERE! Og til dem som
ikke ble med denne gangen, gir
vi en sjanse neste år. Bare følg
med på vår oppslagstavle.
Til slutt vil jeg komme med
noen oppfordringer til alle seilbåtvenner. Løse fall er fremdeles et problem. Enkelte følger
ikke med på sine fortøyninger
når det blåser opp. Slikt skader
ikke bare ens egen båt, men

det kan også gå ut over nabobåten. Elektriske ledninger skal
ikke ligge i vannet. Det skal
brukes ledninger som er godkjent for utendørs bruk.
Innpakkingen av båter om vinteren må skje på forsvarlig
måte. Dette blir vurdert av
havnesjefen i hvert enkelt tilfelle.
Tilslutt vil havnestyret takke
alle som hjelper oss med å vedlikeholde havna og området
rundt. En spesiell takk til vår
havnesjef, som gjør en utmerket jobb.
Med hilsen fra havnestyret
Ivar Olsen

Nordre molo, slik den nå framståer etter utbedringen.

Signal
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Årsberetning
Jollegruppa

Signal

Moss seilforenings jollegruppe
er en idrettsforening der medlemmene har mye moro og
mange utfordringer.
Vi har som mål å øke antall
seilere og skape et godt miljø
både for barn og voksne.
Vi ønsker også å arbeide for
gode sportslige resultater.
Jollestyret administrerer
alle aktiviteter for barn og
unge seilere og medlemmer av
Moss seilforening.
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Jollestyret
Cathrine Bremsrud Lauritzen,
leder
Karin Herud, sekretær
Tor Olaf Moseby og Rolf
Lauritzen, materialforvaltere
Mathias Mollatt, klassekontakt
Laser
Elisabeth N. Snerlebakken,
klassekontakt 29’er
Ole Tangevold, klassekontakt
ZOOM8
Glenn Dyhr Petersen,
klassekontakt Optimist NC
Hans Christian Grande,
klassekontakt Optimist
Carene Petersen, klassekontakt
Optimist jungmenn / rekrutter
Karl Einar Vedeler Jensen,
trenerkoordinator

Seilklasser og antall seilere per
medio september 2009
29'er, 8 seilere
ZOOM8, 6 seilere
NC OPTIMIST, 7 seilere
VG OPTIMIST, 15 seilere
JM OPTIMIST, 12 seilere
RS Feva, 4 seilere
TOTALT 52 seilere
Noen av seilerne har byttet
båtklasse og seiler en annen
klasse i høst enn sist vår.
Derfor kan det faktiske antall
seilere i hver seilklasse avvike
noe fra tabellen over, men totalen er den samme. Det viser oss
at investeringene våre og innkjøpet av f.eks. RS Feva gjør at
jolleseilerne blir i Moss
Seilforening, der de nå har fått
et alternativt tilbud.
Trenere
Karl Einar Vedeler Jensen har
vært trenerkoordinator. Han
har i samarbeid med de andre
trenerne
hatt møter og fulgt opp, slik at
trenerne nå har et gjennomtenkt treningsapparat og treningsplaner for hva de skal
legge vekt på hos seilerne, og
hvilke mål seilerne setter seg

for sesongen. Vi har vært svært
heldige med den stabile trenerkabalen i denne sesongen, noe
vi setter stor pris på.
Trenerne i Moss Seilforening
sesongen 2009
Ann Kristin Sogn
29’er
Hans Bendik Eriksen ZOOM8
Monica Rodal
Optimist NC
Lars Egil F. Eriksen Optimist
Wenche Rodal / Per F. Horn
Optimist JM/rekrutter
Per Christian Bordal/Morten
Knudsen
RS Feva
Aktiviteter
Jollegruppa har som mål å
skape god atmosfære blant seilerne og deres foresatte,
samtidig som vi ønsker å ivareta ambisjoner for toppseiling i
gruppa. Det er viktig at både
seilere og foresatte/søsken har
det hyggelig og føler tilhørighet
i seilermiljøet på Søly. Like
mye for de yngste som for de
eldste har det sosiale den
største betydning. I denne seilgruppa er det ikke tvil om at
foreldrene er veldig viktige
medspillere. Vi har kiosksalg,
med ferske vafler, nykokt
kaffe, is og annet.

☛

Aktiviteter gjennom året 2009
November
Trener 1 kurs, Søly, fra 13 år
Arrangørkurs Søly Voksne
Søly Alle
Grøtseilas
Vintersamling Søly ZOOM8
og 29’er
Desember
Fellesmøte, Søly, alle styremedlemmer
Jollemøte, Søly. alle i jollestyret
Trener 1 kurs, Søly, fra 13 år
Lasersamling, Søly, Laserseilere
Januar
Jollemøte, SølyJollestyret
Februar
Jollemøte, Søly, Styremedlemmer
Teori, Søly, alle jolleseilerne
Vintersamling, Søly ZOOM8
og 29’er
Mars
Teori, Søly, alle jolleseilere
Jollemøte, Søly, Styremedlemmer
Vintersamling, Søly ZOOM8
og 29’er
Teori, Søly, alle jolleseilere
April
Påskesamling, Søly ZOOM8,
29’er og Europa
Jungmannskurs, Søly, nybeg.
Jollemøte, Søly,styremedlemmer
Seilstart på vannet, Søly,
Zoom8, 29’er og Optimist NC
NC 1, Oppegård, Zoom8 og
Optimist

August
Seilstart etter sommerferie
Søly, alle jolleseilere
Jollemøte, Søly, styremedlemmer
September
NC 4 a, Søly, Optimist og
Zoom8
NC4 b Kristiansand, Laser,
Europa og 29’er
Oktober, november og
desember:
NM i lagseiling, grøtseilas,
innetrening, teori og jollestyremøter
Kommentarer
Vi i Moss seilforening ønsker
som nevnt å skape samhold
blant seilerne og foresatte.
Samtidig ønsker vi å styrke
både de fysiske og de psykiske
sidene hos seilerne gjennom
hele året. I vinter har seilerne
hatt et tilbud på Grindvold
skole. Her har Hans Bendik
hatt hovedansvaret for innetrening. Innetreningen er svært så
populær, og mange flere enn
forventet har møtt hver uke,
noe vi setter veldig pris på, og
som forteller oss at samholdet
er like viktig gjennom hele
året.
Vi måtte dele gruppa i to på
grunn av stort oppmøte, og
Lars Egil Eriksen ble da hjelpetrener. Videre har vi også hatt
4–5 teorikvelder i vinter. Her
var det den faste treneren som
hadde ansvaret.
Jungmannskurs startet i
april. Året før så vi at dette var
veldig vellykket. De yngste som
starter på jungmannskurs, har
godt av å få det aller viktigste

inn ved en rask teoretisk
gjennomgang før de kommer
seg ut på vannet.
De fortsetter da med resten
av den teoretiske delen etter at
seilsesongen er slutt. I den første delen av teorikurset går de
gjennom hvordan man rigger
en optimist, og de lærer de viktigste seilregler og begreper,
f.eks. babord og styrbord. Før
åpningsregattaen får de tildelt
hver sin optimist, og den båten
er deres gjennom hele jungmanns-sesongen. Slik har tradisjonen vært gjennom flere år i
Moss Seilforening.
Selve jungmannskurset ble
gjennomført under ledelse av
Wenche Rodal og Per F. Horn.
Wenche har fulgt med som seiltrener på vannet i vårsesongen.
Grunnet det økende antall seilere har også Per F. Horn vært
trener for gruppen. Diplom og
bronseror vil bli utdelt på jolleavslutningen vår i november.
Det er tegnet på at de har fullført nybegynnerkurset i optimistseiling.
Vi har også arrangert påskesamling. I år var det flere båtklasser med enn noen gang før.
I alt var det 47 seilere fordelt
på E-jolle, Laser, 29'er og
Zoom8. Mange rekrutter gjorde at trenerne fikk en krevende
oppgave. Men trenerne viste
nok en gang at de er profesjonelle og tok utfordringen på
strak arm. Verken vi som
arrangører eller seilerne hadde
noe å utsette på opplegget.
Andreas Klette og Hans Bendik
F. Eriksen, som var hovedtrenere, hadde satt sammen trenerteamet.
Vi er jo så avhengig av foreldre
som stiller opp på tilstelninger
der 50–60 seilere og trenere
skal spise lunsj, varm middag
og få fruktservering på vannet
i to økter i fire dager. Da er vi

☛
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Mai
ØC 1 / Åpningsregatta,
Søly, alle joller
NC 1b, Laser og 29’er
Jungmennene på vannet,
Søly, alle nybegynnere
Jollemøte, Søly, styremedlemmer
NC 2 Tønsberg
Optimist, Zoom8,Laser,
Europa og 29’er

Juni
Pinseleir, Tønsberg, Optimist,
Zoom8, Laser, Europa og 29’er
NC 3, Bergen, Optimist,
Zoom8,Laser,Europa og 29’er
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Signal

Her ser vi Lethe i Færderseilasen, der mannskapet var optimistseilere fra Moss Seilforening.
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avhengige av dugnadsarbeid
fra mange foreldre.
Påskesamlingen gir jollegruppa
et kjempeløft økonomisk.
Sommerskolen gikk sin
vante gang to uker i skoleferien under ledelse av Hans
Bendik Eriksen og Andreas
Klette. Den skjer i samarbeid
med Fritidsklubben/SFO, organisert av Moss kommune. Etter
sommerskolen fikk Moss
Seilforening flere nye rekrutter
som ønsket å begynne å seile
optimist. Dette er nok et bevis
på at det er mange barn som
bare venter på sin sjanse til å
bli en seiler.
Vi i jollegruppa har også i
år investert i ny båt, kjøpt
brukt. Takket være stor hjelp
fra Strandnellikene har jollegruppa kjøpt inn en Rib–
Tornado. Den dekker et stort
behov, siden vi nå har et
økende antall seilere i tomannsbåter. Vi trengte egentlig
en båt som er både større og
raskere til 29’erne og RS Feva,

men båten blir selvfølgelig
brukt av alle etter behov. Det
ble også kjøpt inn en båthenger til tornadoen, slik at den
kan tas med på regattaer. Moss
Seilforenings jollegruppe betalte hengeren over sitt budsjett.
I år valgte materialforvalterne å ta opp alle følgebåter i
sommerferietiden. Det har
spart Moss Seilforening for
mye. Tidligere har båter sunket
fordi de ikke har tilsyn i denne
perioden. De ble heller ikke
øst. Arbeidet med opptak er
tidkrevende, men mange
ergrelser er spart i ettertid. Nå
håper vi at alle foreldre har
forståelse for at båter må opp,
både til sommerferier og før
vinteren. Det er også mye som
skal gjøres etter en lang sesong
på vannet og før båtene skal
settes ut etter vinteren. Jo flere
som bidrar, jo bedre og fortere
går jobben. Så vi håper på
god respons på dugnaden som
det sendes ut innkalling til i
høst.

Færderseilasen 2009 med jolleseilere fra Moss Seilforening.
Rabagast stilte som i fjor med
jolleseilere som mannskap. Da
Rabagast hadde de samme seilerne som i 2008, fikk de fortsette som et team. Men de som
var på Lethe er noe yngre og
ga seg ut på et nytt eventyr.
Det ble en uforglemmelig
opplevelse for seilerne, og i år
satset de virkelig på god plassering – noe de også oppnådde!
Tusen takk til både Thorstein
sin Rabagast og Morten sin
Lethe for et kjempegodt tilbud
til våre jolleseilere .
FRA KLASSEKAPTEINENE
29’er
I 29’er-klassen er det 4 båter
og 8 seilere. Vi har hatt flere
samlinger denne vinteren,
og alle 4 båtene har vært svært
aktive. I tillegg har vi hatt en
Tønsberg-båt på besøk på
våren. Vi har vært i Kerteminde på Eurocup,

☛

deltatt i Kieler Woche og VM i
Italia.
Flotte opplevelser med VM
som et høydepunkt for både
seilere og foreldre.
Resultater der ble:
Erik og Aksel
Eline og Linn Emelie
Per og Andreas

NAVN
Aksel/Erik
Per/Andreas
Mathias/
Jens Kr
Eline/
Linn Emelie

70
143
162

NC1 NC2NC3 NC4
3
2
3
5
7
6
8

5

8

-

7

6

6

2

Seilere og trener
Det har vært seks seilere
gjennom hele sesongen. Ingen
har sluttet, men det har heller
ikke kommet noen nye til.
Flere seilere fra andre
foreninger har antydet
at de ønsker å trene i
Moss neste sesong.
Det skyldes at både
trener og våre seilere
holder et meget høyt
nivå i nasjonal
sammenheng. Vi
ønsker oss selvfølgelig
mer rekruttering fra
egne rekker.
Trener for både vårog høstsesong har
vært Hans Bendik
Eriksen.

REGATTAER
I tillegg til deltagelse på
Østfold-Cuper, Norges-Cuper
og Stor NM i Oslo, deltok
Andreas i EM på Gardasjøen i
påsken. Marius, Andreas,
Madeleine, Pernille og Ann
Kristin har deltatt i JnoM
(juniornordisk mesterskap) i
Arendal og VM i Varberg,
Sverige i juli måned. For resultater, se egen oversikt. Lag-NM
holdes i år i slutten av september i Florø. Moss stiller lag, og
vi har som ambisjon å kjempe
om den gjeveste medaljen.

☛
Sølvmedaljevinnere i lag NM Zoom8.
Foran fra venstre: Madeleine B.
Lauritzen, Ann Kristin Tangevold og
Pernille Tangevold. Bak fra venstre:
Andreas Hole og Marius D. Petersen.

Signal

NORGES CUP 2009
Ann Kristin
Tangevold vant NC2
og NC3 og halte i
land seieren for
Norges Cup 2009
totalt i siste seilas
under NC4 her i
Moss. Vi gratulerer så
mye! For øvrige resultater, se egen oversikt.

VINTERSATSING
Zoom8-gjengen har satset på å
holde aktiviteten i gang
gjennom hele vinteren. Vi har
derfor arrangert breddesamlinger for alle Zoom8-seilere i
Moss i november, januar og
februar. Dette ble gjort i samarbeid med 29’er-seilerne. Med
relativt lite vind, lave temperaturer, mye snø og is i januar og
februar ble ikke treningene så
intensive som vi hadde håpet.
Likevel har de vært med på å
utvikle seilferdighetene, lært
seilerne å bryte nye grenser og
vært veldig bra for det sosiale
samholdet. På hver av samlingene har det vært 10 til15
Zoom8-seilere. Vi planlegger
derfor å arrangere breddesamlinger kommende vinter også
(hvis kondisen til foreldrene til
Zoom8seilerne holder).
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ZOOM8 eldste klasse.
NAVN
Ann Kr. Tangevold
Andreas Hole

Resultater 2009
NC1 NC2 NC3 NC4 NC sammenl.
4.
1.
1.
2.
1.
5.
9.
5.
3.
5.

ZOOM8 yngste klasse. Resultater 2009
NAVN
NC1 NC2 NC3
Marius D. Petersen
6.
8.
5.
Pernille Tangevold
7.
20. 23.
Madeleine Lauritzen 18. 21. 13.
ZOOM8 kretsmesterskap.
Resultater 2009
Ann Kristin Tangevold
Andreas Hole
Marius D. Petersen
Pernille Tangevold

1.
2.
3.
5.

ZOOM8 norgesmesterskap.
Resultater 2009
Ann Kristin Tangevold
3.
Pernille Tangevold
16.
Sara Børresen
18.
Andreas Hole
7.
Marius D. Petersen
13.
Laser
Mathias trener ikke på hjemmebane denne sesongen, noe
som er ganske forståelig når
han er den eneste laserseileren i
Moss seilforening. Vi håper det
kan snu seg med tiden. Men
Mathias trener fortsatt og har
ikke gitt slipp på tankene om
OL. Han har vært mye på far-

NC4
5.
9.
15.

NC sammenlagt
17.
27.
33.

ten i denne sesongen og har
tatt med seg gode resultater
hjem, noe Moss Seilforening er
stolt av å kunne fremheve.
Han var i Kieler Woche i
World Cup i juni og ble nr. 50
av 153 deltagere. Han var i
Landskrona i junior EM i
august og ble nr. 20 av totalt
122 deltagere. Og Mathias tok
3. plass i NM i Brevik i september.
Mathias reiste rett fra NM i
Brevik for å delta i World Cup
i England på det samme stedet
som OL skal arrangeres i
2012.
Han forteller at han trener
mellom 15 og 20 timer i uka,
og han er mye på reisefot, men
vi håper å se Mathias i Søly i
løpet av vinterhalvåret. Vi
ønsker Mathias lykke til med
sin store satsning fram mot
OL.

NC OPTIMIST
Vi har i år hatt 7 aktive seilere
i NC-gruppa. NC-gruppa har i
år bestått av Celine Herud,
Andreas Dyhr Petersen,
Edward Vedeler Jensen, Mats
Severin Hassum Olsen, Niclas
B Lauritzen, Herman Bordal
og Tonje Gulvog. Gruppa har
hatt innetrening i gymsalen i
vinter på Grindvold skole hvor
Hans Bendik og Lars Egil var
trenere. De fleste seilerne deltok på treningene. Disse kveldene bidro til god trening, lek
og moro og et godt samhold i
gruppa. Vi hadde også teori en
tirsdag i måneden, i alt 4 kvelder.
Noen av seilerne var også
på vannet på lørdagene fram
til desember. Det var en god
sosial greie, hvor også seilere
fra Soon seilforening deltok.
Sesongen startet opp igjen i
mars med vintersamling i
Horten 20.–22. mars, etterfulgt
av FrostBite 28.–29. mars i
Son.
Seilerne deltok også i år på
påskesamlingen i Tønsberg
4.–7. april. Det er blitt en tradisjon, med bespisning på
kjøkkenet i klubbhuset hvor
både seilere og foreldre har det
veldig sosialt. Etter påsken
begynte treningen for fullt tirsdager og torsdager. Torsdagene
ble benyttet til regatta, dog med et opphold i skoleferien. I
år har seilerne fått en
del ekstra trening
med spisskompetanse
av trenere som Per
Moberg, Stig Arild
Pedersen og Joacim
Karlsen.

Signal

☛
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Mathias Mollatt.

sesongen har vi hatt mange
gode prestasjoner og plasseringer.
Nå gjenstår lag-NM i helgen 19.–20. september, og det
er stor konkurranse blant seilerne for å komme med.
Etter lagseilingen skal siste
runde av ØC foregå i
Fredrikstad 27. september. Vi
oppfordrer alle seilerne i optimist til å delta!
16.–18. oktober er det nordisk elitesamling i Marstrand.
NC 1 var i Oppegård 25.–26.
april.
NC 2 var i Tønsberg 22.–-24.
mai.
I pinsen var de fleste med
på pinseleiren i Tønsberg, som
også har blitt en del av den
sosiale biten både for seilerne
og hele deres familie.
NC 3 var i Bergen 6.–7.
juni.
NM gikk i år 27.–29. juni i
Son. Moss og Son samarbeidet
som arrangører – en stor takk
til banemannskapet! Her deltok Celine Herud, som fikk en
fin 2. plass, og Andreas Dyhr
Petersen, som fikk en 13. plass.
På JnoM i Arendal 20.– 5. juli
kvalifiserte Andreas Dyhr
Petersen seg, mens Celine
Herud kvalifiserte seg til EM i
Italia. Celine Herud fikk også
muligheten til å være med på

EM-laget i lagseiling, hvor det
norske laget
stakk av med
gullet –
GRATULERER!
NC 4 ble avholdt
i helgen 5.–6.
september i
Moss.
Seilerne har
også deltatt i
Østfoldcupen og
i kretsmesterskapet.
Kretsmester ble
Edward Vedeler
Jensen – GRATULERER.
Resultatene for
Østfoldcupen
foreligger ennå
ikke.
I løpet av
De 15 beste seilerne fra Norge
får lov til å dra. Blant disse er
Celine Herud og Andreas Dyhr
Petersen plukket ut til å delta –
gratulerer!
Gjennom sesongen har vi
vært så heldige å ha Monica
Rodal som trener på NC-gruppa.
Takk for en fin seilsesong til
alle seilere og foreldre!
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NAVN
Celine Herud
Andreas Petersen
Edward Vedeler Jensen
Mads Severin Hassum Olsen
Herman Bordal
Tonje Gulvog

ØC 1 ØC2
1
1
3
2
2
4
3
5
6
5

ØC 3 ØC 4 KM

NAVN
Celine Herud
Andreas Petersen
Mads Severin Hassum Olsen
Edward Vedeler Jensen
Tonje Gulvog
Herman Bordal
Niclas Bremsrud Lauritzen

NC1
10
39
2
5
10

NC3
18
41
1

NC2
9
22
4
2
10
18
21

1
3
2
6
5

2
1
3
5
NC4 NM
15
2
8
13
62
2
4
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Glenn Dyhr Petersen, Klassekaptein NC-gruppa
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RS FEVA
Moss Seilforening har dette
året gjennomført et stort investeringsløft for å få på plass en
ny type rekrutteringsbåt for
barn og ungdom fra 11 til 20
år. Ved hjelp av Norges
Seilforbunds prosjekt anskaffet
vi totalt seks båter. Aktiviteten
har vært organisert med treninger på torsdager fra 1. mai.
Trenere har vært Per Christian
Bordal, Sigurd Coates og
Morten Knudsen.
Fra 2 til 6 seilere har vært med
på spennende seilturer utenfor
Søly. Tirsdager og onsdager
har det vært enkeltbåter som
har vært utpå. Da har det
kommet seilere fra andre seilklasser som har ønsket å prøve
seg, og her har aktiviteten økt.
Torsdager har det vært organisert trening. Denne sesongen
har vært en prøve på hvordan
denne formen for seiling skal
praktiseres. Båttypen fungerer
godt og gir en artig seilopplevelse med barn og voksne,
gjerne sammen. En båt fra
Moss deltok på den første på
en regatta i Asker. Ved sesongens slutt ønsker 6 seilere å seile
RS Feva kommende sesong,

seilere som ellers kanskje
hadde sluttet fordi de ikke
ønsket å seile alene eller fortsett i den båtklassen som de
har seilt.Vi venter oss mye av
denne båten i sesongen som
kommer. Den gir stor seilglede
ved at den planer på full slør
med genaker. Planene for høsten er felles samling siste helgen i september, og videre
gjennomføre opplegget for vinteren på tradisjonelt vis med
samlinger og innetrening.
Per Christian Bordal og
Morten Knudsen

Jolleleder
Som dere kan se og lese her, er
jollegruppa en meget aktiv
gjeng som har mye moro sammen.
Vi har jolleseilere som seiler
fordi de synes det er gøy, og vi
har seilere som virkelig satser
på gode resultater, noe som
faktisk er innenfor rekkevidde
for mosseseilerne. Beviset er en
kjempegjeng på over 50 seilere
nede på Søly hver uke. Vi har
seilere som kvalifiserte seg til
juniormesterskap i ZOOM8 og
i optimist, seilere som har kvalifisert seg til elitelaget i år og
mange gode resultater på
Norges Cup 2009. Vi i jollestyret ønsker at denne veksten,
både når det gjelder rekruttering, resultater og, ikke minst,
trivsel skal vedvare. Det kan vi
kun klare med god hjelp og i
samarbeid med alle dere foresatte og medlemmer i Moss
Seilforening.
Vi vil med dette takke for
en kjempefin seilsesong i Moss
Seilforening.
Jolleleder
Cathrine B Lauritzen

Hyggelig tilbakemelding fra en seiler under NM 11 MOD / Express

Terje Wang skiver til redaksjonen i Signal og vi gjengir:
”Det var hyggelig å møte mange kjente i Moss igjen, det er lenge siden vi snakket
sist.
Weekenden var sporty med skiftende vindstyrke. Noen av seilasene ble seilt i til
dels sterk vind. Dette skulle vise seg å bli en test for utstyr på båtene og mange av
11-Meter seilerne hadde ømme muskler etter tøff spinnaker kjøring. Banens
plassering var veldig vellykket. Vi opplevde stadig variasjoner i vindens styrke og
dreiningene skapte muligheter til å komme seg fram i feltet.
Det skulle være interessant å høre årsaken for valg av bane som ble brukt. Vi opplevde stor trafikk i området mellom lense merkene og mål. Den korte siste kryssen
inn mot mål kunne veldig fort bli påvirket av Expresser som rundet samtidig med
11-Meterene i noen av seilasene.
Sosialt syntes vi det var flott å samle entyper og havseilere til felles bevertning.
Mange av landets beste seilere møtte hverandre til gode samtaler rundt seilasene.
Vi opplevde arrangementet som svært vellykket.
Jeg gleder meg til å komme tilbake til tilsvarende arrangement neste år med X-41,
med mindre dere har tenkt å arrangere NM for Melges 24 samtidig med NORC.”
Beste hilsener Terje Wang ”Gran Seil 11-Meter Team”

Moss Raymarine Race 2009
Team Normar
Moss Ray Marine Race 2009

First
40
Team Normar
First 40

Moss Ray Marine Race ble avviklet 22-13. august i farvannet utenfor Tronvik vest av Jeløya.
Vi seilte i den største ORCi klassen, regattaen teller også med i NORC’s rankingserie for
storbåt som avsluttes med NM i Tønsberg den 12-13. september.

Startfeltet var i denne regattaen veldig sterkt, de fleste var på plass. Første løp lørdag ble seilt
i lite vind og vi endte på 4 plass etter ok seiling. Vinden økte til 5-7 m/s til andre løp og vi
seiler konservativt og blir 3. Til siste løp lørdag økte vinden til 9-12 m/s og vi får våre
favorittforhold, synes vi ikke gjør noen nevneverdige feil og vi vinner siste løp og er ”over
night leader”. Vårt mål i forkant av regattaen var topp 3, men målet justert over natten – Vi
går for gull…

Signal
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Når vi går ut først av alle på søndag morgen er det en nervøs stemning i båten, alle vet at dette
blir tøft og jevnt. Første løp går i lite og slengete vind, ikke ideelle forhold for oss. Går i mål
på en middelmådig 5 plass. Heldigvis er reglene slik at man kan stryke en seilas hvis det
avvikles 4 løp eller mer. Så 5 plassen må strykes og erstattes med seier hvis vi skal vinne
sammenlagt. Vinden øker og dreier slik at arrangøren må legge om banen noe, det betyr at
vinden får tid til å øke skikkelig på før vi er i gang med siste og avgjørende løp. Vi vinner
siste løp etter prikkfri seiling og dermed også sammenlagt med 1 poengs margin – utrolig
deilig.
Båten lærer vi stadig mer å kjenne og jeg føler at vi nå seiler fort under stort sett alle forhold
utenom i vind under 5 m/s har vi nok mer å lære. First 40 er helt klart en båt som vi rydde
premiebordene i årene som kommer. Båten hevder seg meget godt under alle ratingsystemer
og jeg mener båten er bortimot fullkommen på regattabanen, og samtidig en flott familiebåt å
bo i.
Resultatene ble som følger (topp 5):
1.
2.
3.
4.
5.

Team Normar
Xanthippe
Rex 41
Magic
Fram XIV

Jørn-Erik Ruud
Jan Henrik Bryde
Thomas Oksmo
Aasmund Drolsum
H M Kong Harald V

4-3-1-(5)-1
2-2-(5)-4-2
1-(7)-3-2-5
(12)-4-6-1-3
6-1-2-(8)-7

9
10
11
14,50
16

Poeng
Poeng
Poeng
Poeng
Poeng

Vi har følgende resultater så langt sammenlagt i de regattaserier vi deltar i. Regattaseriene
avsluttes nå i høst:
Nr. 1 sammenlagt NORC’ s rankingserie for storbåt (stor klasse) – avgjøres i Tønsberg 12-13/9
Nr. 1 sammenlagt Einar Sisseners minnepokal – avgjøres i Hollenderseilasen 29/8
Nr. 1 sammenlagt Navigare Cup/ lokal regattaserie i Moss Seilforening – avsluttes 23/9
Nr. 1 sammenlagt i Norsk First 40,7 klubbs rankingserie – avsluttes i september

Neste regatta er Hollenderseilasen 29/8, i denne regattaen vil det avgjøres hvem som blir
vinner av Einar Sisseners minnepokal. Vi skal gjøre vårt beste for at det blir oss!

Med seilerhilsen
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Team Normar
Jørn-Erik Ruud
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Sesongen 2009

First 40
Regattasesongen for i år er over, og det er tid for oppsummering. Første sesong med ny båt er alltid spennende,
usikkerheten på om båten er god nok, og om vi har klart sammen med seilmaker å designe raske nok seil til
båten.
Før sesongstart var alle i Team Normar fast bestemt på at vi skulle gjøre dette skikkelig og systematisk. Det
skulle ikke være noe hvilepute at vi hadde ny båt og derfor kunne forsvare dårlige plasseringer med at vi ikke
kjente båten godt nok. Vi giret derfor opp treningen og var systematiske med innseilingen av båten. En del
mastetrimming ble det, men vi ble relativt raskt fortrolig med trimmen. Vi seiler båten selvsagt bedre mot slutten
av sesongen, men båten gikk fort fra første regatta.
Når det gjelder båten er vi særdeles godt fornøyd. Beneteau og Farr Yacht Design har gjort en fantastisk god
jobb med båten. Som etterfølger av First 40,7 som kanskje var verdens mest vellykkede cruiser/racer var det
mange som var skeptiske til etterkommeren. Vi har seilt begge båtene, og det er ikke tvil om at nye First 40 er en
betydelig bedre båt en First 40,7 på regattabanen. Båten er rett og slett en mer komplett båt fartsmessig, og
særlig unnavind egenskapene er forbedret mye. Jeg mener at First 40 er beste cruiser/racer på markedet når man
tar hensyn til pris og egenskaper både til regatta og turseiling.

Seilene fra Quantum Sails er vi veldig godt fornøyde med. Vi har brukt Quantum i mange år og jeg er sikker på
at de er i verdenstoppen når det gjelder design og kvalitet. En god båt med dårlige designede seil er en beskjeden
suksess, men en god båt med riktig designede seil er en stor suksess Årets sesong har vært preget av mye vind
og alle seil har holdt veldig bra uten uhell.

☛
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Team Normar består av følgene personer:
Jørn-Erik Ruud
Jan Erik Ruud
Erik Holme
Jan Olav Eskedal
Bjørn-Olaf Andresen
Espen Langtvedt
Cato Gleditch
Marius Andreassen
Stian W. Jensen
Tom Olsen

Taktikker
Rormann
Storseilstrimmer / startsjef
Genua trimmer
Navigatør
Spinnaker trimmer
Lukemann
Mastemann
Fordekk
Reserve

Mange av oss har seilt sammen i over 20 år, og vi er nå blitt et lag som behersker alle forhold meget godt. Særlig
spinnakerseiling i mye vind har kommet seg kraftig. Startene har vært vår svake side, men med Erik Holme som
startsjef har vi fått skikkelig flyt, og vi er alltid skikkelig med i startene. Mye av årets suksess på baneseiling
ligger nettopp i gode starter.
Hovedmålet for sesongen var topp 3 i NORC’ rankingserie for storbåt, samt vinne Einar Sisseners minnepokal.
Våre mål ble nådd, og vi har følgende resultater for sesongen:
Regattaserier

Klasse

Total NORC ranking 2009
Einar Sisseners minnepokal
Total First 40,7 ranking
Skagerak Cup
Navigare Cup (lokal)

1

Overall

Kommentar
Stor ORCi klasse

1
1
1

4
1

Vunnet for 20 året på rad

Del- regattaer som inngår i ovennevnte serier:
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HH Skagen Race
NORC Larvik
Færderseilasen NORC
NORC Moss RMR
Hollenderseilasen NORC 1
NORC NM Tønsberg
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4
3
3
1
2

1

3 (bronse)

Stor ORCi klasse
Stor ORCi klasse
Stor ORCi klasse /overall på lys lang bane
Stor ORCi klasse
Stor ORCi klasse
Stor ORCi klasse/ overall av alle

Takk for i år – vi sees til våren
Med seilerhilsen
Jørn-Erik Ruud

SPORTSKOMITÉEN
Seilåret 2008 tok aldri helt
slutt, det ble seilende overgang
inn i 2009.
En svært aktiv seilvinter og sommer med mange aktiviteter
kan oppsummeres.
Sportskomiteen hadde tre store
fellesmøter i vinter for planlegging av aktiviteter.
Nytt av året var at vi lagde
rene prosjektgrupper for det
enkelte arrangement.

For å få med alle synspunkter
og erfaringer vil vi arrangere et
separat evalueringsmøte først i

instruktør og veileder for kommende arrangørstaber.
På vårparten kom de nye
kappseilingsreglene, og Dag
Løken og Per Bordal bidro til
en oppdatering av hva de betyr
for oss som arrangør gjennom
en felles samling for stabene i
Moss og Son.
Trener 1-kurs ble gjennomført; teori i vinter og praksis på
vannet om våren. Instruktør
var Tonje Hopstock. I alt 9 trenere deltok, og de er nå autoriserte som trener 1.
NM for Europajolle og
Optimistjolle gikk i år i Son.
Vår kompetanse på arrangørsiden bidro sterkt til at det ble et
vellykket arrangement.
Rekken av store arrangementer har krevd mye av den
enkelte, og det har gitt resultater. Moss Seilforening

☛
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• NM Optimist og
Europajolle
• NM 11 Meter og Express
• Moss Raymarine Race
• Norges Cup Optimist og
Zoom8
• Formula 18 NM

oktober. Målet er å videreutvikle de gode planene vi har, slik
at det er enklere å få med seg
hva som behøves til et hvert
arrangement.
Stor takk til samtlige som
har bidratt på disse arrangementene – med alt fra parkeringskoordinering til pølsesalg!
Uten den store frivillige innsatsen ville ingen av dem vært
mulig.
Det er lov å si at det er litt
gøy …
Kompetanseutvikling har
vært i fokus. Det er gjennomført arrangørkurs -1/2 med 4
deltagere og vi har fått to nye
autoriserte regattasjefer. Glenn
og Carene Petersen gjennomgikk arrangør 3-kurs og tok
eksamen ved henholdsvis NM
Optimist og Norges Cup.
Per Bordal har vært en dyktig
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"New Deal" som bl.a. vant liten LYS-klasse og Lars Grande's Minnepremie.
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har fått god omtale og gode
tilbakemeldinger fra seilere,
trenere og foreldre. Vi har
videreutviklet oss som ansvarlige for gode arrangementer.
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Moss Raymarine Race har
blitt utviklet til også et stort
landarrangement med eget telt
i kanalparken for mat og forlystelse. Utrolig flott skue med

Det var internasjonal deltagelse i Klassemesterskapet for Formula 18.

kanalen full av store havseilere
og seilprat i teltene. Troppene
til Anders gjorde en utmerket
jobb!

☛

Norges Cup for Optimist og
Zoom8 ble et flott arrangement på vannet og godt avviklet, slik at langveisfarende seilere kunne rekke hjem i god
tid.
Klassemesterskap for
Formula 18 ble en flott oppvisning i hva moderne rask seilteknologi har utviklet. 12 båter

stilte til start og gjennomførte
6 baneseilinger på lørdag og 2
distanseseilaser på søndag.
Raske på båter som går i snitt
10 knop fra 4-5 m/s på banene
Formen på arrangementet ble
utviklet sammen med klasseklubben. Nok en gang et vellykket arrangement. Vi fikk
utnyttet Revlingen som rund-

ingspunkt på distanseseilasene.
Sesongen 2010 er allerede klarlagt med hensyn på to store
arrangementer.
Seilsportsuken i august vil bli
synlig i bybildet.
• Europa Cup i Laser 13-15
august
• Moss Raymarine Race 2022 august
Morten

Alle medaljevinnere i NM 11:MOD 2009 med prisutdeler visepresident i Seilforbundet, Hans Egil Eriksen, lengst til
høyre.
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Alle medaljevinnere i NM Express 2009.
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En oppsummering fra
Havnesjefen

Signal

TUSEN TAKK
La meg aller først få rette en
diger takk til alle dere som var
villige til å stille båtplassen
deres til disposisjon under
Raymarine Race/NM i Express
og 11-meter, ved eksempelvis å
flytte til Fuglevik for den spesielle helgen. De frigjorte plassene var til uvurderlig hjelp og
en svært viktig brikke for å få
logistikken i havna til å gå i
hop. Meg bekjent kom det
ikke inn noen klager på ufremkommelighet. Takk igjen til
alle berørte for overbærenhet
og all god vilje som ble vist!
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MÅKESKITT
Vi er fortsatt svært plaget av
måkeskitt i havna, og jeg bare
minner om at det beste middelet mot skitten er at alle og
enhver skraper båsen sin ren
for blåskjell. Barkespade til det
bruk kan lånes fra verkstedet.
MILJØCONTAINER
Nok en gang ser jeg at det er
nødvendig å minne folk på at
de bruker containeren for miljøfarlig avfall på korrekt måte.
Les nøye det som står på innsiden av døra om hva som skal
legges hvor, og sorter selv. Ikke
la oss betale for at Ragn Sells
skal gjøre det for oss!

Joller opp etter akterstaget gir stort vindfang og er bekymringsfullt.

BÅTOPPTAK
Nok en sesong går mot slutten,
og båtopplaget står snart for
døren. Jeg håper at dere som
skal ha båten på land, ikke
drøyer så lenge at vi får frost
og/eller at truckførerne går lei.
Selv om det nå er montert en
frostsikker vannkran utenfor
verkstedet, med mulighet til å
strekke en vannslange (som må
tas i hus etter bruk) til høytrykk spyler, så er det opplagt
en tungvint løsning. Den bør vi
bare bruke i nødsfall! Vi har
som mål å være ferdig med alt
opptak innen 1. november
2009.

☛

Og som alltid: Ikke glem å
sjekke opplagsutstyret i god tid
før dere står der. Smør opp
bolter og strekkfisker (skru
dem på forhånd
helt ut), og ha
egnet verktøy for
hånden.

totale vindfang. Vi er bekymret
for belastningen på utliggere
og moringer. Bryggeutstyret
vårt er som kjent av eldre dato,

SLITTE FORTØYNINGSRINGER
Det er en god idé
at hver i sær sjekker fortøyningsboltene/ringene sine
for slitasje; spesielt
for dem som lar
båten ligge ute i
vinter. Jeg minner
om at nye bolter
for utskifting er
innkjøpt og ligger
tilgjengelig på
verkstedet. Også
verktøy. Ta gjerne
kontakt med
undertegnede.

«Tilläggning förbjuden». Aksel er
her på morgenen «tatt med
buksene nede» etter en nattlig
tillegging på Vinga.

og konstruert for belastninger
den gangen en 30-foter var en
stor båt!
I fremtiden må vi sikkert
trekke opp regler for hvordan
joller skal anbringes. For
mange vil det for eksempel

LANDSTRØM
Det er en kjent
sak, og vel akseptert av de fleste, at
vi ikke har strømuttak til alle samtidig.
Ønsker, behov
og praksis varierer
fra båt til båt.
Noen ønsker bare
å lade batteriene et
døgn eller to og
napper ut kontakten etter det.
Andre ligger helst
med kabelen tilkoblet hele tiden. Til
de sistnevnte vil
jeg si at dere må
finne dere i å dele
kontakten med
andre fra tid til
annen. En annen
ting er at å ligge
med landstrøm tilkoblet hele tiden
innebærer en
vesentlig større
risiko for galvanisk tæring av propeller og
skroggjennomføringer.
Se for øvrig ”Retningslinjer
for bruk av strøm i Søly
Båthavn”, vedtatt i
Havnestyret 18. 09.06.
Ønsker dere alle en fin høst!
Aksel Ellefsen, havnesjef
915 17 501
havnesjef@
moss-seilforening.org
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JOLLER
Jolle som turkamerat ser ut til å bli
mer og mer populært. Jeg registrerer
i hvert fall at tallet
på joller i havna
langsomt øker. Det
er til en viss
bekymring – av to
grunner. For det
første er enkelte,
riktignok bare noen få, svært
skjødesløse når de fortøyer
jolla. Det vil si de blåser i om
den ligger mer eller mindre i
veien for naboen. Andre henger jolla akter i et slags davitsystem, og dermed øker den totale båtlengden.
Men det som kanskje er mest
bekymringsfullt, er at flere og
flere heiser jolla opp etter
akterstaget. Det betyr en ikke
uvesentlig økning av båtens

neppe være noe problem å
heise jolla opp på dekk. At
jolla rigges ned av akterstaget
før høststormene ventes å sette
inn, bør være et
minimumskrav.
Etter min mening
bør det gjøres
innen 1. september.
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KM på Tronvik i 1983. Ole Petter helt bakerst inntil flaggstangen.

Det kom svært overraskende og var veldig
hyggelig. Likevel snek
tanken seg inn om at
jeg nå ikke lenger
bare er ung, men heller er blitt middelaldrende. OL-medaljen
henger allerede på
Sjøfartsmuseet, og nå
Tusen takk Moss Seilforening,
er jeg også æresmedlem i Moss
æresmedlemskapet!
Seilforening. Slike
begivenheter trodde
297 laget i tre motsto ikke
jeg var forbeholdt seilere som er
Christian Hermansens angrep.
adskillig eldre enn meg.
Det var den gangen vi seilte
Jeg regner med at dette ekspå Tronvik og ”klubbhuset”
klusive medlemskapet kommer
var en grønn, falmet brakke
av at jeg for snart 15 år siden la
hvor vi oppbevarte ror, kjøl og
opp som seiler, etter en hektisk
seil.
og ganske god periode i forDette skjedde nok omtrent
skjellige båter.
samtidig som Hallvard
Jeg begynte det året da
Tønnesson var den eneste som
Christian Hermansen (æresmedkunne starte en helt spesiell
lem) skjøt hull i en optimistjolle
Mercury 20 HK. Han plaget
med kanonen ”Gunda” 1. mai.
den motoren så mye at den en
En optimist med seilnummer
vakker dag svarte med å frakte

både Hallvard og en
av følgebåtene 15
meter opp på
Tronvikstranda. Den
hang seg opp i full
speed, og motoren
laget en dyp fure oppover stranda.
Det var den gang da
Thorstein Tønnesson
for
seilte Trapez-jolle
designet av Paul
Elvstrøm. Båten likte
seg best med bunnen
opp og virket som – nåtidens
49’er. Og Eirik Borgesen var en
fryktelig sterk pappa som tok
alle i benkpress under vintertreningen på Gustavsens treningsstudio. Bestefar Borgesen var
også alltid til stede, veldig gammel, men alltid med og ulastelig
antrukket.
Så var det Jan E. Jensen,
som trakk opp merker fortere
enn alle andre, alltid med et
smil om munnen. Og fruen
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Som æresmedlem
er det jeg som
skal takke!
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hans, Lillebiss, som strikket en
hel ullgenser på hver treningskveld, slik virket det i hvert fall.
På sjøen var det voksne
mennesker som Paul Wedzicha,
som ga oss den nødvendige ballast slik at vi ble litt tryggere
hver gang.
Vi hadde enere og profiler,
som Asle Bårdli. Han vant NM
i optimist på hjemmebane her i
Moss i 1976. Han bråsluttet,
ble havfisker og vant NM gull
også der. Senere ble han visstnok en av de høyest dekorerte
jagerflyvere i Norge.
Eller kanskje vår beste seiler
gjennom alle tider i Moss, Jan
Kristian Vedler Jensen. Med et
lass av NM-medaljer og
Whitbread Round The Worlddeltagelse. Med styrke som en
hest og taktiske egenskaper som
det fortsatt skal mye til for å
måle seg med.
Bortsett fra en entusiastisk
og stor familie, som alle trivdes
på Tronvik, vil jeg helst trekke
frem mine nærmeste treningskamerater. Dem jeg ble voksen

sammen med, og som alltid
trente både mandag, onsdag og
fredag, samt regatta lørdag og
søndag. Takk skal dere ha, og
da spesielt Karl-Einar Jensen,
Erik Holme, Hans Petter Haug,
Kari Ekerholt.
Og ikke minst, en takk til
dem som var litt yngre enn oss.
De fleste finnes fortsatt i Moss
Seilforening i dag.
Sammen, om vi teller opp,
har vi resultater som svært få
andre miljøer i noen annen seilforening kan skilte med her i
Norge. Vi fortjener derfor alle
sammen en klapp på skulderen,
og, ikke minst, kan vi være stolte av oss selv.
Treningsiver skapes av glede
og entusiasme gjennom et positivt miljø for barn, unge og foreldre. Moss Seilforening har alt
dette, og det er grunnpilarene i
foreningen.
Gleden ved å komme til
Moss Seilforening er alltid like
stor for meg. Det myldrer av
mennesker jeg ikke kjenner,
men de arbeider sammen med

entusiasme og mange ”satsinger” får spillerom og mulighet til
å utvikles, enten det gjelder joller, kjølbåter, baner, måleregler
eller havn. Vi seilere har
meninger, gjerne forskjellige og
vidt sprikende. Men når den
verste vinden har lagt seg, havner vi som regel i samme havn
og har det veldig hyggelig.
Hva nå?
Når dette skrives, er det kun
en uke igjen til Moss
Seilforening skal arrangere det
første klassemesterskap for
Formula 18 her i Norge. Vi er
med!
Formula 18 er verdens hurtigst voksende jolleklasse og
kanskje også en av de mest
spektakulære.
Må ærlig innrømme at jeg
føler meg både rusten og ikke
helt på topp fysisk, der vi logger drøye 20 knop til tider.
Men – gamle laurbær kan man
leve lenge på, så lenge miljøet
og motivasjonen er der!
Good wind & good luck!
Fra Ole-Petter Pollen

Her klargjør Lars Grande, Knut Fredrik Horn, Christian Hermansen og Eirik Malm for NM i Laser 1983 på Tronvik.
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Erik Norum Snerlebakken og Aksel
Jacobsen som ble beste norske båt i
VM 29’er.

Signal

VM – RIVA DEL
GARDA 2009
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Denne sommeren(09) har 3
mossebåter vært i Riva del
Garda og seiler VM i 29er.
Båtene bestod av: Erik
Snerlebakken og Aksel
Jacobsen, Per Horn og Andreas
Busch, Linn Emelie Schäffer og
Eline Snerlebakken.
Vi kjørte ned til Garda. En biltur på 2 og 1/2 dag (hvis man
ikke tok Oslo-Kiel fergen). For
oss som kom fra kalde Norge
til Riva del Garda var det første som slo oss den deilige stekende varmen og den flotte
naturen rundt Gardasjøen.
Søndag 19.07 var vi klare
for Tune-up. Med rundt 150
båter på startlinja ble det fort
litt kaotisk, og samtidig en
annerledes og morsom opplevelse. Trenerne sa at å se over
100 genakere (i forskjellige farger) komme mot ”gaten” samtidig var et sterkt inntrykk.
Mandag startet alvoret, med
stekende sol. Som ”alltid” på
Gardasjøen var det vindstille
fra morningen av, men klokken
12 slo sønnavinden inn. Før v i
visste ordet av det var den opp

mot 10 m/s. Forholdene hadde
arrangørene kontroll over, og
det var derfor ikke start før
13.00.
Etter 3 dager med seiling på
omtrent samme forhold hver
dag, var puljene klare. Med
hele 185 båter, fra hele 15
nasjoner, ble det delt opp i 4
puljer. Mange av de norske slet
litt i den sterke vinden, og kanskje spesielt jentene. Med
drøye 100 kilo hadde ikke vi
mye å stille opp med mot sterke 49er seilere. Rett før VM i
29er startet var det nemlig
49er VM her nede. Derfor stilte også en del 49er seilere i
29er klassen. Erik og Aksel
seilte bra, og kom til sølv fleetet, som var en god prestasjon.
Per og Andreas, Eline og Linn
Emelie kom i emerald fleetet.
De to neste dagene fortsatte
vi med seiling på sønnavinden
med samme forhold. Gull- og
sølvfinalen ble prioritert, men
vi alle fikk en del seilaser. Erik
og Aksel fortsatte å seile bra,
men merket at det var noe
annet å seile i sølv fleetet.

Nivået var selvfølgelig betraktelig høyere!
Siste dagen ble det endring i
tidsskjema. Til alles forskrekkelse var det første start allerede 08.30. Arrangørene hadde
som sagt kontroll på forholdene, og lørdag holdt nordavinden seg stabil til alle fleetene
hadde seilt ferdig sine seilaser
for dagen. Nordavinden var
ikke så sterk som sønnavinden,
noe som falt i god smak for
blant annet Linn Emelie og
meg. Med en så tidlig start var
vi også tidlig ferdig. Til sammen hadde vi 9 kvalifiseringsrace. Gull-og sølvfinalen hadde
10 finalerace, bronse hadde 7
finalerace og emarald fikk 6.
Det er ingen tvil om at vi
lærte masse under oppholdet
her på Gardasjøen. Resultatene
var opp og ned. Erik og Aksel
ble beste norske båt som nummer 70, noe som er et godt
resultat!
De norske trenerne var Lars
Lönnechen og Martin Ranhoff.
To trenere som hadde masse å
lære bort, og mye erfaring!

☛

Vi vil gjerne takke til foreldrene, som ordner og styrer på
land. Spesielt har de passet på
(sammen med trenerne) at vi
har fått i seg nok vann. I 30-40
grader hver dag, er det ekstremt viktig med nok drikke
for å beholde konsentrasjonen.
Helt til slutt vil jeg bare si
at Gardasjøen er et fantastisk
sted for seiling, og et område
rundt med mye å finne på for
både foreldre og søsken. Så
hvis det er noen som noen
gang har muligheten til å reise
og seile i Gardasjøen, anbefaler
jeg dere å reise.
Ønsker alle seilere lykke til
videre! Seil fort ☺
Eline Snerlebakken, NOR
964(29er)

Bak f.v.: Erik Norum Snerlebakken, Aksel Jacobsen, Per Kr. Frisenfeldt Horn og
Andreas Busch. Foran f.v.: Eline Norum Snerlebakken og Linn Emilie Schäffer.

BÅTFØRERPRØVEN
Totalt 8 kvelder à 3 timer høsten 2009
Kursstart torsdag 15. oktober kl.
1800, deretter 22.10, 23.10, 5.11,
12,11, 19.11, 26.11.
Eksamen 3.12.2009
Påmelding via www.deltager.no
Kostnad inklusive eksamen og
lærebok kr. 1950,-. Betaling via
deltager.no
Fra 1.1.2010 blir båtførerbeviset et krav i Norge for alle
båtførere født etter 1.1.1980.

Båtførerprøven er en teoretisk
prøve og blir regnet som et godt
teoretisk grunnlag for å føre en
båt opp til 15 meter.
Gjennom båtførerprøven
lærer du grunnleggende båtvett
og regler for sikkerhet på sjøen.
Du blir fortrolig med sjøkart,
lærer å sette ut kurser i kartet,
foreta peilinger og forstå alle sjømerkene og andre symboler. Vi

Kanalskipperkurs
Første kurs i Norge lørdag 21. november 2009
Sted: Moss Seilforenings klubbhus i Søly
Varighet: En dag

Kontaktpersoner: Aksel Ellefsen,
915 17 501 eller Morten
Knudsen, 909 63 934.

Kurset blir gjennomført i Moss av FTLF (Foreningen
til Langtursejladsens Fremme) i Danmark.
Kurset omfatter signaler og vikepliktregler på kanalene, foruten informasjon om etikk og sluseteknikk.
Dagskurset blir avsluttet med en egen prøve.
Nødvendig materiell vil bli tilsendt deltakerne før kurset.
Kanalskipperkurset forutsetter at deltakerne minst
har båtførerprøven som bakgrunn, og de må være
medlemmer av FTLF. Foreningen utsteder det formelle
sertifikatet.
Kostnad for kurset er kr. 2800 + medlemskap i FTLF
https://www.deltager.no/kanalskipperkurs_21112009

Informasjon ved kontaktperson
Morten Knudsen tlf. 909 63 934
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Moss Seilforening vil 21. november 2009 arrangere et
kompetansegivende kurs for norske kanalseilere. Det
er første gang et slikt kurs blir holdt i Norge. Kurset vil
gi deltakerne et godkjent kanalsertifikat som er gyldig
i alle de land i Europa som er tilsluttet den såkalte
”CEVNI konvensjonen”.
Kravet til et eget sertifikat på de europeiske kanalene skyldes at en rekke europeiske land har tiltrådt
CEVNI-forordningen. CEVNI står for ”Code Européen
des Vois de la Navigation Intérieure”, som betyr ”forskrifter for seilas på de indre vannveier”.

går nøye igjennom sjøveisreglene, med regler for vikeplikt,
lanterner, signaler og håndtering
av nødssituasjoner.
Båtførerkurset avsluttes med
eksamen for båtførerbeviset, som
utstedes av Sjøfartsdirektoratet.
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Norges Seilforbund og
toppidrett
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Hans Egil Eriksen styrer nå også toppidretten i Seilforbundet.
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Styret i Norges Seilforbund
er som kjent ledet av en president, og under presidenten
befinner det seg to visepresidenter. Den ene har ansvaret
for økonomi, den andre for
toppidrett. Det sistnevnte
ansvarsområdet har undertegnende hatt de siste tolv
måneder. I denne perioden
er den tradisjonelle toppidrettsmodellen – som hadde
ett mål, og det var OL –

videreutviklet til også å innbefatte en satsning mot storbåtmiljøet. Denne satsningen har fått navnet
NORSteam.
NORSteam fikk en flying
start sommeren 2008 da
Kong Harald forærte sin
Farr 51, Fram VX, til NSF.
Gaven var overveldende, og
kom noe overraskende på
styret. Men gleden var stor,
så arbeidet med å implemen-

tere gaven ble igangsatt med
stor iver. Prosjektet fikk sin
nåværende form utover høsten 2008, da vi engasjerte
mossingen Per Christian
Bordal som ansvarlig for
båten og Bjørn Lofterød
som ansvarlig for det sportslige innhold. Deretter ble 15
unge talenter intervjuet og
plukket ut til NORSteamlaget. Kompetansen som er
tilført prosjektet er av høy

☛

Kong Harald forærte sin Farr 51 «Fram XV» til Norges Seilforbund. Den har nå fått navnet «NOR STEAM».

norsk VOR-båt. Dette er et
stort løft, og skulle vi lykkes, vil det være et kjempesprang i riktig retning, både
økonomisk og sportslig.
Det er nå et år siden siste
OL og Paraolympisk, og
konklusjonen ble dessverre
noe ”stang ut”. Tiden etterpå har gått til evalueringer
og nye planer i samarbeid
med olympiatoppen.
I skrivende stund er landslagsseilerne i Waymouth,
hvor OL 2012 skal foregå.
Norges satsning mot OL
2012, er smal og fokusert.
Det satses på båttyper som
har forankring i norske miljøer (Laser Std /Radial og
Brett) i tillegg til en kjølbåtklasse (Star) som kan gi
effekter mot stor-

båt/NORSteam. I Paraolympisk satses det som sist
i 2,4 og Sonar. Gledelig er
det at Moss har en seiler
med, og det er Mathias
Mollatt i Laser Std.
Det er noen endringer av
klasser i neste OL. Den kanskje mest interessante
endringen er innføringen av
matchseiling for damer.
Miljøet for matchseiling i
Norge er lite, og det ønsker
vi i NSF å gjøre noe med.
Matchseiling er svært sosialt, har stor publikumseffekt, er billig og enkelt for
utøverne (”Ta med vesten
din og kom og seil”) og lite
alders- og kjønnsbegrensende.

☛
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kvalitet, og selv Kong
Harald har vært aktivt med
på syv av vårens treningsøkter. De foregår med base i
Son.
Målet med NORSteam er
å utvikle seilere til storbåtmiljøet, ikke bare i Norge,
men også internasjonalt.
NORSteam er ingen konkurrent til de etablerte
lagene, men er ment å være
en bidragsyter til miljøet.
Visjonen i NORSteam
prosjektet er å utvikle seilere
til topp internasjonalt nivå,
for at de så kan delta i de
store internasjonale regattaene. Volvo Ocean Race er en
av dem, og NSF arbeider nå
aktivt for å få en ”pitstopp”
i Norge, samtidig med at det
jobbes konkret med en
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Seilforbundet satser på vår egen Mathias Mollatt i Laser std. mot OL 2012.
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Vi utfordrer seilforeningene til å starte opp matchseiling. En måte å komme i
gang på kan være å bruke
de allerede innkjøpte RS
Feva, eller kjøpe inn to godt
brukte ynglinger og utstyre
dem med et sett nye, greie

seil. Det kan bli mye moro
for mange av foreningens
medlemmer til en absolutt
overkommelig pris. NSF
ønsker å hjelpe til med tilrettelegging, og på parkeringsplassen på Søly står det
to ynglinger (fra siste OL)

som etter avtale kan benyttes som starthjelp.

Hans Egil Eriksen
Norges Seilforbund
2. visepresident/toppidrettsansvarlig

NSFs toppidrettsmodell
Veien til suksess for Norges
Seilforbunds toppidrettsatsning
OL/PL Landslag
Visjon:

Målsetninger:
• Minst en medalje i hvert
OL/PL.
• Minst en medalje i VM i
OL/PL-klassene hvert år.
• Seilere på landslaget skal
være forbilder for andre
norske idrettsutøvere.

Virkemidler:
• Kompetanse- og erfaringsutveksling
mellom NSF, OLT og andre idretter.
• Samarbeid med andre lands lag med
høye resultatambisjoner.
• Delta på internasjonale arenaer med
fokus på utvikling og prestasjon.

NORsteam
Visjon:
Være med på å utvikle norske storbåtseilere slik at de blir
konkurransedyktige på den profesjonelle internasjonale arena.

Toppidretten i NSF
Visjon:
Hvert ledd i Norges Seilforbunds toppidrettsatsning skal bidra til å
gjøre Norge til en av verdens beste seilnasjoner på seniornivå og i
olympisk seiling.
Målsetninger:
• Norges Seilforbund skal
være ledende på utvikling
innenfor treningsmetodikk
og prestasjonsfremmende
tiltak.
• Norske seilere skal være
blant de beste i verden på
fysisk trening.
• NSF skal ha, og utvikle,
trenere på et internasjonalt
høyt nivå.

Virkemidler:
• Skape felles arenaer for alle
seilere på NSF-lag.
• Aktivt bruke spisskompetanse,
bl.a. hos Olympiatoppen.
• Aktivt bruk av kravkapasitetsanalyser og
utviklingstrapper.
• Skape lag som sammen utvikler
hver enkelt utøver.

Målsetninger:
• Skape utøvere som tar
ansvar for sin egen og lagets
utvikling
• Utvikle seilere som har en
god seilteknisk forståelse, og
er blant de beste på sine
spesialfelt.

Virkemidler:
• Skape treningsplattformer i
forskjellige miljøer og arenaer.
(Farr 51/Match/Entype fleet)
• Bygge på erfaringer fra tidligere
toppidrettsatsninger i NSF.

Uttak ToppSeil/NORsteam
Følgende kriterier blir lagt til grunn ved uttak:
• Personlige målsetninger
• Viser motivasjon og vilje til å oppnå satte målsetninger.
• Innsats, prestasjoner, holdninger og oppførsel på regattaer
og treningssamlinger
• Forbedringsrate (læringsvillighet
Uttaksprosess:
og læringsevne)
For ToppSeil vil det være de til
• Tidligere resultater og ranking
enhver tid ansvarlige trenere som
etter samtaler og intervju,
• Alder
innstiller kandidater til
• Samtaler med tidligere
Eliteutvalget. For NORsteam vil
trenere og klasseklubber
prosjektansvarlige instille til
• Andre relevante faktorer
Styringsgruppen for prosjektet.

Utøvere som går på Norges Toppidrettsgymnas blir en del av NTG/ToppSeil, et
samarbeid mellom NTG og NSF. Når de er ferdige på skolen, blir deres satsing og
status hos NSF evaluert og vurdert.

ToppSeil
Visjon:
Styrke talentutviklingen av seilere gjennom kontinuerlig utvikling av
idrettspesifikke og andre ferdigheter.
Virkemidler:
• Kompetanseoverføring fra
landslagseilere og –trenere.
• Samarbeid med norske lag som
har internasjonale ambisjoner.
• Delta på internasjonale
arrangementer med fokus på
trening og utvikling.

Viktigste suksesskriterier:
• Bygge lag.
• Arbeide med fysisk og mental
utvikling og trening.
• Sikre spisskompetanse.
• Trenerteam med stort
eierforhold til resultat og
utvikling.
• Være blant de beste i verden
på risikoanalyse og -vurdering.
• Godt samarbeid med
Olympiatoppen og andre
nasjoner.

Rammevilkår:
• Seilere og støtteapparat som
gjør det som skal til for å bli
best.
• Økonomisk fundament.
• Forankring og støtte i det
nasjonale miljøet.
• Gode holdninger og miljø hos
alle deler av laget.

Signal

Målsetninger:
• Sikre rekruttering til
landslaget og storbåtseiling
på internasjonalt nivå.
• Skape utøvere som tar
ansvar for sin egen og
lagets utvikling.
• Seilerne skal være kulturog kompetansebærere inn i
klubbene.

Mot London 2012
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NM-sølv og lag-EM GULL
i Optimist!
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For meg har seilsesongen vært
super og utrolig innholdsrik. Jeg
har klart å nå alle mine mål og
vel så det. Mitt hovedmål var å
kvalifisere meg til EM i
Slovenia.
Sesongen startet med
Norgescup i Oppegård. Der ble
jeg nummer 9 og var veldig fornøyd. Norgescup nummer to
gikk i Tønsberg, hvor jeg også
kom på en niende plass. Den
siste Norgescupen før uttaket til
mesterskapene foregikk i Bergen,
og der fikk jeg en 18.-plass. På
uttaket (rankingen) ble jeg
sammenlagt nummer 9, beste
jente, og jeg klarte da å komme
til EM.
Sommeren startet med NM i
Son. Det ble et veldig spennende
NM, hvor jeg før siste dag lå på
delt 1. plass. Grunnet lite vind
ble det bare gjennomført én
regatta den siste dagen. Det er
en av de mest spennende regattaene jeg noen gang har seilt. Jeg
ledet hele løpet, lå like foran Liv
Rønholt fra Kristiansand, og visste at jeg måtte slå henne for å

vinne. Det var veldig ”close”
mellom oss, men hun klarte å ta
meg igjen rett før målgang.
Dermed glapp seieren, men jeg
var kjempeglad over å ha klart å
vinne sølvmedalje i NM!!
Etter premieutdeling bar det rett
hjem for å pakke, for dagen
etter skulle jeg reise til EM i
Slovenia. Vi var syv seilere fra
Norge som hadde kvalifisert oss.
Det var en kjempeflott opplevelse med over 250 seilere fra 43
forskjellige nasjoner. Både vind
og værforhold var veldig varierende. En dag var det storm og
hagl, en annen dag vindstille.
Jeg ble til slutt nummer 60,
men hadde ingen forhåpninger
før mesterskapet. Målet mitt var
å komme til EM; det klarte jeg,
og jeg erfarte og lærte veldig
mye av å være med.
De 16 beste nasjonene etter
EM kvalifiserte seg til lag-EM i
Italia. Norge var blant de 16
landene, og vi dro til Italia med
laget. Det besto av Marcus
Salterød Jonas fra Tønsberg,
Henrik Andersen fra Nesodden,

Peder Møyner Lund fra
Bærum, Karianne
Hammmarstrøm fra
Drøbaksund, meg selv og
treneren Kristoffer
Erikstad. Dag 1 vant vi 2
av 5 regattaer. Dag 2 gikk
det veldig mye bedre, da
vant vi 7 av 9! Siste dagen
skulle det være semifinaler
og finaler. Vi lå som nummer 4 og hadde kvalifisert
oss til semifinalen! Der
skulle vi møte hjemmefavoritten Italia. Det laget
som først fikk to seire,
kom videre til finalen, og
Norge vant 2-0! I finalen
møtte vi Tyrkia, som
hadde vunnet over
Russland. Vi vant den første matchen mot Tyrkia,
mens den andre matchen var
veldig close. Da vi kom i mål,
måtte vi vente et par nervepirrende minutter på at målbåten
skulle regne ut hvem som hadde
vunnet. Da vi fikk vite resultatet, hoppet alle i vannet – VI
HADDE VUNNET LAG-EM!!!
Det var fantastisk gøy, og mye
mer enn det vi trodde på forhånd. Vi feiret på kvelden med
middag ved Gardasjøen. Det var
italiensk helligdag og masse folk
overalt.
Da vi kom hjem ble vi møtt
på flyplassen, en overraskelse,
med sang og norske flagg. Og
ikke nok med det; da jeg kom
hjem til Moss, var det møtt opp
nærmere 40 mennesker, en stor
gjeng seilvenner og foreldre fra
Moss Seilforening utenfor huset
vårt. Og der stod de med masse
flagg, blomster og fiolinspill. Det
var et fantastisk syn, rørende og
kjempekoselig, og noe jeg satte
utrolig stor pris på.
Jeg har hatt noen utrolige
opplevelser denne sesongen, og
jeg kommer aldri til å glemme
dem. I tillegg har jeg blitt kjent
med mange seilere fra andre
land og fått masse nye venner.
Seilerhilsen fra Celine Herud

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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Postboks 1011 Jeløy, 1510 Moss
Strandpromenaden 22, 1516 Moss
Telefon: 69 27 51 01. Faks: 69 27 52 65
www.moss-seilforening.org
Redaksjonsansvarlig: Runar Thøgersen
runat@online.no

Økonomi Trykk as Moss - 69 27 96 00
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