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Klubbavisen

Moss

Seilforening

Vansjø 1960 - det var slik det begynte

Leiv Helly-Hansen (i lys dress t.v.} var alltid midtpunktet blant de unge seilerne og de tillitsvalgte.

Moss er seiling

Signal

Åpningen på jubileumssesongen
2010 ble bitende kald. Den Lille
Seilas ble en øvelse i manøvrering i frostrøyk på fjorden, godt
kompensert for med peiskos og
noe varmt for kroppen etter vel
gjennomført seilas. Det var bare
de mest trofaste som trosset kulden i år, men de fikk seg til
gjengjeld en flott opplevelse.
I år blir det bare to
nummer av Signal, men
som kompensasjon
kommer jubileumsboken
ut i sommer. Runar har
som målsetting å ha
boken klar til presentasjon og utdeling den 4.
juli, da vi feirer foreningens 50års-dag.
Vinterens møteprogram, som arrangeres av
Tur- og Havseilergruppen, bør friste
mange til å bruke en
onsdagskveld på Søly.
Programmet presenteres
i detalj et annet sted i
bladet, og alle fire temakvelder er riktige godbiter: Terje Skaare er den
selvsagte 'Årets Sjøfarer'
og vil ta oss med på jordomseiling. Han har
allerede delt mange av
sine opplevelser med oss
i innlegg og bilder i tidligere
nummer av Signal, men nå skal
vi få den store oppsummeringen. Februarmøtene vil trekke
opp et historisk perspektiv.
Først skal vi 100 år tilbake i
tiden og få et innblikk i hva
lystseilas kunne innebære ved
forrige århundreskifte, mens
Sigurd Coates, bare en uke
senere, vil trekke oss tilbake til
nåtiden med en presentasjon av
sin egen, fantastiske replikk av
J-båten Britannia. I mars kom-
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mer Per Christian Bordal og
presenterer NORSTEAM-prosjektet, Seilforbundets rekrutteringsprosjekt for storbåtseilere.
En rask titt på terminlistene
viser at vi ikke har noen større,
egne arrangementer i år før
Raymarine Race i august. Det
betyr absolutt ikke at vi skal
ligge på latsiden fra vår til sen-

sommer, men det bør bety at vi
skal klare å bruke mer tid på å
skape miljø på Søly og å utvikle
et enda bedre tilbud til de yngre
seilerne. Seilinteressen i Moss er
voksende, og vi har mye å tilby.
For eksempel har Fevajollene vi
kjøpte i fjor, gitt oss helt nye
trenings- og rekrutteringsmuligheter og er en berikelse både for
egne seilere som søker variasjon,
og en mulighet for eldre ungdom – og voksne som vil prøve
seg.

I juni inviterer vi til 'åpen
uke' på Søly, der alle som
ønsker det, skal få lov til å besøke oss og være velkommen til å
prøve seiling, enten de ønsker å
være med i storbåt, optimist,
Feva eller kanskje ta en tur i en
F18. Dette er en del av jubileumsprogrammet og skal synliggjøres ved oppslag og annonsering. 'Åpen uke' vil
være en fin anledning
for alle medlemmer til å
invitere med seg venner
eller bekjente som er
nysgjerrige på hva som
trekker oss til Søly.
Under alle årets
arrangementer, små som
store, vil vi skryte litt
av 50-åringen, gjøre litt
ekstra, og vi vil bruke
jubileumslogoen på brevark og presentasjoner.
På den måten vil vi la
feiringen bli en del av
hele sesongen, uten å
lage for mange egne
jubileumsarrangementer. Selve bursdagen,
den 4. juli, gjør vi likevel noe spesielt. Da blir
det stor flagging og
hyggelig samvær.
Bursdagsfesten tar vi i
august, med god mat og
innbudte gjester på Søly.
Når maten er vel fordøyd,
venter vi en uke før vi drar i
gang Raymarine Race – og deretter blir det Europacup i september. Sett av tid til dette – vi
trenger deg!
Godt seilerår til alle
medlemmer og seilervenner!

Thorstein

VALG FOR 2010
Resultatet av valgene på årsmøtet 21. oktober 2009

Funksjon

Periode

Valgt på
Årsmøte

Navn

Valgkomitee
innstilling

Hovedstyret
Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
Leder av styret i Søly Båthavn
Leder av styret for klubbhuset
Leder for finansgruppen
Leder for jollegruppen
Leder for T/H-gruppen

2 år
2 år
2 år
2 år
2 år
1 år
1 år
1 år
1 år

2008
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009

Thorstein Tønnesson
Morten Knudsen
Nina Leander
Hans-Peter Raspotnig
Ivar Olsen
Ingerid Lund
Dag Kaare Nordengen
Eirik Gullvåg
Arild Johnsen

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

2009
2009
2008
2008

Asbjørn Utaker
Einar W. Larsen
Morten H. Jansen
Einar Haagensen

Gjenvalg
Gjenvalg
Ikke på valg
Ikke på valg

2009
2009
2009

Morten Sveistrup
Leif Bjerke
Ingmar Clausen

Nyvalg
Gjenvalg
Nyvalg

2009
2009
2009

Lars Jørgen Kopperud
Finn Horn
Morten Vinje

Gjenvalg
Gjenvalg
Gjenvalg

2009
2009
2009

Magne Sveli
Frank Henriksen
Hans Blom

Gjenvalg
Nyvalg
Nyvalg

2009
2009

Lisbeth Johansen
Elisabeth N. Snerlebakken

Gjenvalg
Nyvalg

2009
2009

Runar Thøgersen
Steffen Myklebust

Gjenvalg
Gjenvalg

2009
2009
2009

Jan Erik Ruud
Karl Einar V. Jensen
Terje Skaare

Ny som leder
Nyvalg
Nyvalg

Styremedl. for Søly Båthavn
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem ny

2 år

Styremedl. for klubbhuset

1 år

Medlem
Medlem
Medlem
Styremedl. for finansgruppen

1 år

Medlem
Medlem
Medlem
Revisorer m/vara

1 år

Medlem
Medlem
Varamedlem
2 år

Redaksjon
Redaktør Signal
Web-redaktør (hjemmeside)

1 år

Valgkomité for neste periode
Leder av valgkomiteen
Medlem
Medlem

1 år
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Valgte medlemmer til Rådet
Medlem
Medlem
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Referat fra
årsmøtet 2009
48 stemmeberettigede medlemmer var til stede på årsmøtet.
Foreningens leder, Thorstein
Tønnesson, ønsket velkommen.
Det var ingen innvendinger
til innkallingen, og årsmøtet
2009 ble erklært lovlig satt
med det tradisjonelle klubbeslaget.
Lederen foreslo Dag Løken
til dirigent, Bente B. Paulsrud
til referent, Rolf Lauritzen og
Magnhild Raspotnig til å
underskrive protokollen.
Rolf Lauritzen og Magnhild
Raspotnig, samt Harald
Molvig utgjorde tellekorpset.
ALLE BLE ENSTEMMIG
VALGT.

Signal

Årsmeldingene
Dirigenten og gruppelederne
gikk igjennom årsmeldingene,
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kommenterte og svarte på
spørsmål.
Rettelse i årsberetningen for
hovedstyret:
”Det er avholdt 11 møter i
hovedstyret” (ikke 10, som
først skrevet).
SAMTLIGE ÅRSBERETNINGER BLE ENSTEMMIG
GODKJENT.
Morten Knudsen, sportslig
leder, takket alle som har
representert Moss Seilforening
på regattaer denne sesongen
med flotte resultater.
Foreningens regnskap, samt
revisorberetning for 2009
Foreningens kasserer, HansPeter Raspotnig, gikk gjennom
regnskapet og revisors beretning. Det var budsjettert med
et underskudd på kr. 77.700,på grunn av store investeringer

i havna som det ble vedtatt på
forrige årsmøte. På tross av
dette viser regnskapet et overskudd på kr. 427,-, noe hovedstyret er godt fornøyd med.
VEDLEGG 1
68 personer har ikke betalt
kontingent per dags dato.
170 personer står på venteliste
for båtplass.
Revisorene, Per Andreas
Vogt og Magne Sveli, var godt
fornøyde med foreningens ryddige regnskap og undergruppenes budsjettdisiplin.
VEDLEGG 2
REGNSKAPET FOR 2009
BLE ENSTEMMIG GODKJENT.

☛

Styret ved årsmøtets åpning sørget
for at det hele ble loset vel i havn.

INNARBEIDING AV NY
LOVNORM BLE ENSTEMMIG VEDTATT.
Under forutsetning av at de
nye lovene godkjennes av NIF,
avholdes ekstraordinært årsmøte I LØPET AV FEBRUAR
MÅNED.
VEDLEGG 3
Behandle innkomne forslag
Det var innkommet to forslag
til behandling av årsmøtet.
Forslag 1. Åpning av kanalbroen v/Arild Johnsen
Arild Johnsen presenterte selv
forslaget. Han påpekte at ved å
åpne kanalbroen et par ganger
per dag, vil Moss by bli mer
attraktiv for mange tusen båteierne i indre Oslofjord. Da
kan de benytte det skjermede
Mossesundet framfor å måtte
gå i det åpne farvannet utenfor
Jeløy. Dessuten vil en åpning
være med på å få flere deltagere til Moss Raymarine Race,
som har regattabaner i
Mossesundet og i fravannet
ved nordre Jeløy, og således
være med på å markere Moss
som en maritim by.

En engasjert forsamling fulgte årsmøtet i Moss Seilforening. Arild
Johnsen talte varmt for gjenåpning
av Kanalbroen.

Planleggingen av nye boliger
på Rosnes, gjestehavn i sundet
og ved Alphabryggen vil på
sikt være med på å utvikle båtmiljøet rundt Jeløy. Sjømannsforbundet støtter også åpning
av kanal broen. Forslaget vakte
stort engasjement blant medlemmene.
Årsmøtet støtter arbeidet
med å få åpnet Kanalbroen.
Arild Johnsen sender sitt forslag til Moss kommune, Moss
Avis og Moss Havnevesen med
en korreksjon i teksten:
I setniningen «de siste årene
har foreningen....,», der skal
Kanalen og Tollboden byttes ut
med «Kanalområdet».
Forslag 2.
Kontingentforhøyelse, fra medlemmer av rådet
Medlemmer av Rådet foreslo å
vedta en ekstrakontingent for
jubileumsåret 2010, noe som
innebærer at alle hovedmedlemmer mottar et gratis eksemplar av jubileumsboken.
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Revidering av foreningens
lover
Foreningens leder, Thorstein
Tønnesson, informerte om
Norges Idrettsforbunds nye
lovnorm som alle idrettsforeninger må overholde.
Våre nåværende lover er
ikke i samsvar med den nye
lovnormen i Norges
Idrettsforbund, hvor det bl.a.
fremgår: Det er pålagt kjønnsfordeling i hovedstyret, som
skal bestå av 9 medlemmer + 1
varamann.
Årsmøtet må avholdes i første
halvdel av året og vi ønsker
derfor å avholde vårt årsmøte i
løpet av februar måned. Under
forutsetning av godkjennelse
av våre nye lover, vil det bli
innkalt til ekstraordinært årsmøte i februar 2010, hvor også
nytt budsjett må fremlegges og
godkjennes.
Det som ikke passer inn i de
nye lovene, rådet, foreningens
organisasjon, etc., trekkes ut
av lovnormen, og det opprettes
et nytt dokument,
”Foreningens organisasjon”.
Det ble en del diskusjon
rundt det praktiske med å
avholde årsmøte i februar.

☛
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Anders Hverven har mottatt Lars
Grandes minnepremie. Her sammen
med Hans-Christian Grande (t.v.)

Thorstein Tønnesson informerte om at utgiftene til å lage
jubileumsboken er bakt inn i
budsjettforslaget for 2010, og
at alle hovedmedlemmer i foreningen vil få et eksemplar gratis.
FORSLAGET FRA MEDLEMMER AV RÅDET BLE DERFOR TRUKKET.
Thorstein Tønnesson foretok
så den høytidelige utdelingen

av Lars Grandes minnepremie.
Anders Hverven mottok det
vakre fatet som vandrepremie
for beste båt på banen og med
flest deltakere i Raymarine
Race.
PAUSE MED SERVERING AV
KAFFE OG KAKER.
Kontingentforhøyelse
Thorstein Tønnesson orienterte
om de fem forskjellige med-

lemskategoriene i foreningen.
Hovedmedlem betaler i dag kr.
450,-, og kontingenten har
ikke vært forandret de siste
årene. På grunn av kontingentforhøyelse til foreningene, vedtatt på de to siste Seilting, foreslår hovedstyret en kontingentforhøyelse for medlemmene i
Moss Seilforening på kr. 30,for hovedmedlem og kr.10,- for
familiemedlemmer.
KONTINGENTFORHØYELSE PÅ KR. 30,- FOR
HOVEDMEDLEM OG KR.
10,- FOR FAMILIEMEDLEMMER BLE ENSTEMMIG
VEDTATT.
Budsjett 2010
Forslag til budsjett for 2010
ble presentert med et overskudd på kr. 201 400,-.
Det avsettes kr. 40 000,- til
OL-fondet av budsjettert overskudd.
BUDSJETTET FOR 2010 BLE
ENSTEMMIG VEDTATT.
Bestemme foreningens organisasjon for 2010
Endring i organisasjonen i Søly
båthavn 2009-2010.
Det skal være fem medlemmer,
inkludert leder, i styret for Søly
båthavn.
VEDLEGG 4
FORENINGENS ORGANISASJON FOR 2009-2010 BLE
ENSTEMMIG VEDTATT.

☛
Signal

Celine Herud var en klar vinner av
Chr. Hermansen minnepokal etter
sine strålende resultater i 2009.
Erik Johannessen overrekker den
ettertraktede pokalen.
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Hans-Peter Raspotnig mottar
Dommerpokalen fra Erik
Johannessen.

Valg av tillitsmenn for 2010
Jan Erik Rud presenterte valgkomiteens forslag til tillitsmenn for 2010.
Alle de foreslåtte kandidatene
ble valgt med akklamasjon.
VEDLEGG 5
Utdeling av pokaler
Dommerpokalen
Pokalen, som er gitt av Chr.
Hermansen, er evigvandrende.
Rådets leder, Erik Johannessen
foretok den høytidlige overrekkelsen til Hans-Peter
Raspotnig. Hans-Peter har som
kasserer gjort regnskapet
meget ryddig og oversiktlig.
Som data- og resultatansvarlig
for Moss Raymarine Race er
han en mann man kan stole
helt på.
Chr. Hermansens minnepokal
Pokalen ble i år tildelt Celine
Herud for hennes strålende
resultater denne sesongen.
- Europamester Optimist-lagseiling
- NM-sølv Optimist
- Beste jente i NC Optimist

Sjøfareren
Det flotte bildet som Anton
Zeiner har gitt foreningen, er
en vandrepris som gis til en
som har fullført en seilas av en
viss lengde, eller som har utvist
stort sjømannskap.
I år var det ikke vanskelig å
ta avgjørelsen om hvem som
fortjente prisen, da foreningens
Terje Skåre har seilt jorden
rundt i tre år. Vi gratulerer.
Havfruepokalen
Havfruepokalen, som ble gitt
av Anton Zeiner i 1998, kan

kun gis til jenter/damer for
sportslig eller annen innsats for
foreningen.
I år bestemte hovedstyret at
Elisabeth Snerlebakken har
gjort seg fortjent til utmerkelsen. Hun har gjennom
mange år hatt viktige verv i og
for foreningen. Hun har vært
medlem av jollestyret, Norsk
Optimistklubb, Zoom 8 og 29klubbene og i Moss
Seilforenings valgstyre.

☛

Elisabeth Snerlebakken mottar
Havfruepokalen av Thorstein
Tønnesson.

Signal
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Bente B. Paulsrud (bildet t.v.) og Cathrine B. Lauritzen, som begge gikk ut av
styret, ble takket med MS-krus og blomster av Thorstein Tønnesson.
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Avslutning
Leder Thorstein Tønnesson
takket Dag Løken for god
ledelse av årsmøtet. Deretter
ble de tre medlemmene av
hovedstyret som forlater
”skuta”, Cathrine B.
Lauritzen, Anders Hverven og
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Bente B. Paulsrud, overrakt
blomster og foreningens ”akevittglass” som takk for innsatsen.
Til slutt informerte
Thorstein litt om aktivitetene i
jubileumsåret 2010.
Thorstein fikk selv en

kjempeapplaus fra årsmøtet for
god ledelse i sesongen 20082009.
Møtet ble hevet kl. 21.40.
For hovedstyret MS
Bente B. Paulsrud, referent

Terje Skåre har igjen mottatt Anton
Zeiners «Sjøfareren».

Sesongen 2010 – arrangementer og
sportslige høydepunkter
Petersen i spissen, fortsette å få
sine navn øverst på premieplassene i jubileumssesongen?
Ann Kristin Tangevold vant
fjorårets ranking i ZOOM8.
Hun står i spissen for seks svært
gode seilere i ZOOM8-klassen.
For Optimist, ZOOM8 og
29’erne er det STOR-NM i
Tønsberg den siste helgen i juni.
For den nystartede tomannsjolleklassen, RS Feva, blir det
NM i Risør. Hvor mange seilere
fra Moss får vi se der?
Moss Raymarine Race blir
videreført i samme ånd som
under det store arrangementet i
2009.
Det blir lagt til 21.–22. august.
Et omfattende samarbeid med
Moss Kommune og ” Visit
Moss” har fått det med i
Sjøsportsuken for Moss.
Profileringen av Moss
Seilforening vil bli sterk gjennom
dette arrangementet.
Nytt i 2010 er at KNS legger
et Match Race-arrangement i
den samme helgen som Moss
Raymarine Race. Arrangementet
legges til Mossesundet, med tilgang fra Fleischer brygge. Det
har fått status som internasjonalt Match Race og seiles med
DS 37 Match-båter. En spennende begivenhet med tette dueller nær land!
Moss Raymarine Race vil
bestå av klasser som teller de
beste Lys/ORCi-seilerne i Norge.
Sportslig sett har arrangementet
blitt en suksess. Det inngår i
rankingen til NORC, og fra
NORC ble det tidlig slått fast at
Moss har utmerket seg som en
solid arrangør. Larvik i mai,
Hankø Race Week i juli, Moss
Raymarine Race i august og
NM storbåt i Tønsberg i september.

Store båter på baneseiling i
farvannet utenfor Moss vil gi
tette dueller og fartsfylt seiling
med de største og beste mannskapene i landet. Moss har nå
tre båter i det absolutte tet sjiktet innen storbåtseiling:
Vil Anders og Karl Einer
klare å forsvare seieren i den lille
Lys-klassen?
Vil Jørn-Eriks Team Normar
klare å forsvare seieren i den
store ORCi-klassen?
Hvordan vil Tronds nye Too
Aimin First, en ny (T-34), bite
fra seg i den lille ORCi-klassen?
Europacup, Nordisk og
Norgescup for Laser 10–12 september blir det store jollearrangementet.
Vi venter mellom 80 og 100
Lasere, og vår egen Mathias
Mollatt får vist seg frem på
hjemmebane.
Det er flott at vi har fått denne
prestisjefulle jolleklassen hit til
et sånt arrangement.
Den samme helgen arrangerer
vi NM for den nye Formula 18klassen. Raske og spenstig flygende katamaraner. Mossinger
kommer helt sikkert til å bite
godt fra seg da. Ole Petter
Pollen har en tredjeplass fra fjorårets klassemesterskap å forsvare, Men Hans Christian
Grande og flere andre kommer
til å kjempe hardt om poengene
ute på sjøen.
Alt i alt går vi mot en storstilt seilersesong. Vi oppfordrer
deg som leser til å hjelpe til
under arrangementene våre, spesielt er det behov for hjelp til
høsten.
Det er plass for alle som vil
være med, så sett av helgene
20–22 august og 10–12 september!
Seilerhilsen Morten
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Før åpningsregattaen 1. mai blir
det mange aktiviteter, både på
vannet og på land med forberedende
teori og foredrag. Seilere og foreldre får rikelig anledning til
teoretisk påfyll i løpet av vinteren.
På tampen av fjoråret oppnådde Tony Vedeler Jensen å få
status som internasjonal dommer.
Det burde gi inspirasjon til flere
for å sørge for videreutdannelse
innenfor vår store hobby.
Den uoffisielle sesongåpningen foregår i første del av påsken.
Da avholder jolleseilerne den
tradisjonelle påskesamlingen sin.
Den er blitt meget populær blant
de mest treningsvillige jolleseilerne.
Tidlig start med intensive økter
på vannet gir stort forsprang ...
Navigare Cup er blitt et
begrep langt ut over Moss
Seilforening. Storbåtseilere fra
flere ledende seilforeninger er
imponert over at Moss klarer å
ha 20 store båter i regattaer hver
uke, men målet er over 30 båter
til start!
(Vanskeligere å vinne her enn å
vinne klasseseier i Færderen.)
Gjengen til Arild er i ferd med et
spennende opplegg hvor en
nyskapning vil inngå som en del
av dette arrangementet. Dette
gjelder samarbeidet med seilforeningene i Tønsberg og Horten
som kommer til å gi fødselshjelp
til Viken Race.
Jolleseilerne skal ut i tre
NorgesCuper på vårparten, men
det blir ingen NC på hjemmebane denne våren. Disse tre teller som uttaking for sommerens
store arrangementer.
Vil optimistseilerne, med
Celine Herud og Andreas
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En ledsager takker for reisefølget!

Villvind tilbake
i Søly igjen
Av Terje Skåre

Signal

Når dette leses, har Villvind og mannskap allerede vært hjemme i et halvt år. Tre og trekvart år og 39 200 nautiske mil
etter at vi forlot Søly er båt og mannskap atter på plass i
hjemmehavna. Båten er tømt for alt og flyter ca. 10 centimeter høyere! Vi fikk en strålende velkomst av mosseseilere og
andre i Hankø før vi rundet inn i havna til en meget hyggelig
og storveis velkomst, satt i scene av venner og familie. Det
var hyggelig å bli tatt imot på den måten.
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Siden sist
Skipperen og familien har nå
vent seg til den nye tilværelsen,
og det meste har falt på plass i
kjente og ordnede former igjen.
Siste gang jeg skrev i Signal var
i februar 2009, den gang fra
Sør-Afrika. Siden har vi krysset
Atlanteren ytterligere to ganger, tilbrakt nye to måneder i
Karibia og brukt et par måneder på ”dørstokkmila” fram til
hjemmehavna i Søly.
Syd-Atlanteren fra Cape of
Good Hope til Karibia ble,

som seilingsbeskrivelsene sier,
en komfortabel og enkel seilas.
Siden vi lå i Simonstown i
False Bay, altså på østsiden av
kappet, måtte vi ha én rolig
dag for å komme oss rundt før
vi satte kursen NNW. Noen
timer mellom to lavtrykk den
7. januar gav oss det lille vinduet vi trengte. De første dagene
hadde vi frisk kuling, platt lens
og et par knop med oss i den
kalde Benguela-strømmen som
kommer opp fra Sørishavet.
Etter hvert ble det varmere, og

etter ca. ti døgn kunne vi slippe ankeret utenfor Jamestown
på St. Helena.
St. Helena er en fantastisk
flott øy med spennende og
variert natur. Vi fikk gått
Jacobsstigen og sett Napoleons
hus og gravsted. Fra St. Helena
var det en snau uke opp til
Ascension, en naken lavaøy
med lurvete ankringsforhold;
ingen havn, men noen fine
strender hvor skilpaddene la
sine egg. Fra Ascension til
Tobago i Karibia er det drøye
3000 nautiske mil, og vi skulle
gjennom stillebeltet. Med
motor brukte vi drøye to døgn
før vi møtte nordøstpassaten.
Den gav oss en fin start for nye
halser med 170 nautiske mil
utseilt hvert døgn de første fem
døgnene.

☛

Ved ankomst i Store Bay på
sydvesthjørnet av Tobago var
jordomseilingen et faktum. Her
hadde vi også ligget julen
2006.
Etter to måneder i Karibia
og med besøk av familie og
barnebarn, stod Atlanteren for
tur for tredje gang. Med et tradisjonelt veivalg, først nordover forbi Bermuda, halvveis
til New Foundland og deretter
østover i vestavindsbeltet til
Azorene, fikk vi en rotete seilas. Vi opplevde stilleperioder,
lite vind, mye vind og motvind.
Vi brukte 20 døgn på 2645
nautiske mil. Den korteste døgnetappen var 109 nautiske mil,
og vi seilte ikke alltid mot
målet.
Mer av det vi liker
Noen av oss er ”ofre” for våre
lyster. Noen samler på tindebestigning av 2000- metere.
Noen på maratonløp. Noen vil
vinne mer og mer på regattabanen. Atter andre samler på
mange og lange skiløp eller

LOPPEMARKED?

sykkelritt! Fellesnevneren er at
vi hele tiden vil strekke oss litt
lenger.
For 25 år siden seilte vi første gang over Nordsjøen, med
kart, kompass, klokke og konsoll-signaler fra Varhaug radio
på Jæren. Talte kombinasjoner
av prikker og streker som plasserte oss i overlappende sektorer som ble større og større
(les: mer og mer unøyaktig)
etter hvert som avstanden til
senderen økte. Siden den gang
har Villvind (1, 2, 3 eller 4)
krysset Nordsjøen mer enn 20
ganger. Vi har vært på
Færøyene, Island og Svalbard.
Da er det ikke rart at man har
lyst på en tur jorda rundt. Det
er helt naturlig, spør du meg!
Om ikke kravet til sjømannskap er eliminert, så har navigasjon som en vanskelighet ved
langturseiling blitt eliminert på
disse 25 årene. Vi må ikke
glemme at vi i vår tid har opplevd alle sjøfareres ultimate
drøm gjennom tusener av år,
nemlig til enhver tid og under

alle forhold å vite nøyaktig
hvor vi befinner oss.
Hva skal til?
Rammebetingelser for å
gjennomføre en jordomseiling
er like mange som det finnes
turopplegg. Det er skrevet
bøker i hopetall om det. Det er
med andre ord ingen fasit for
hvordan ting skal gjøres.
For vårt vedkommende fungerte det veldig bra å planlegge
det som kunne planlegges, men
også å ha handlingsrom for
improvisasjon. Det er fort gjort
å planlegge seg i hjel. Men
noen synes det er veldig morsomt å planlegge ned i minste
detalj. Vår plan var overordnet. Jeg hadde planlagt hele
rundturen, tenkt på hvor jeg
skulle være når, inkludert til
dels lange perioder på steder
hvor mannskapsbytte skulle
skje. Det bidro til at vi aldri
måtte stresse oss fram til en
destinasjon for å rekke et fly
som kom eller gikk.

☛
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Økonomi er jo alltid et sentralt tema knyttet til et så langt
fravær, og kanskje det elementet som forårsaker flest havarerte turprosjekter. Det er helt
nødvendig å lage et realistisk
budsjett for hele turen og ha en
disiplinert omgang med sine
konti underveis. Selv da opplever de fleste at det blir knapt
mot slutten. To ytterpunkter
møtte vi underveis.
”Simmer Down” fra
Tromsø. En gammel sliten
Oksø 32, seilt av to 25-åringer.
De hadde et årsbudsjett på ca.
NOK 60 00. Det gikk mye på
pasta og nudler i tomatsaus
der om bord. De seilte jorda
rundt, reparerte mye, bommet
mange øl i nabobåtene, og de
seilte lange etapper i mye
ugreit vær. De avsluttet med
etappen Karibia – Tromsø. De
utviste et fantastisk sjømannskap, etter min mening, og
opplevde like mye, om ikke
mer, enn eksemplet i den andre
enden av skalaen. Der finner vi
”Yaghan”, seilt av Arne og

hans kone. Arne var nypensjonert direktør fra det svenske
næringslivet, med en månedlig
pensjon på SEK 850 000. Når
Arne skulle planlegge sin tur,
tok han utgangspunkt i aksiomet ”økonomi-komfort-fart”.
Økonomien trengte han ikke
bekymre seg for, og han stod
igjen med et båtvalg som ble et
kompromiss mellom fart og
komfort; med andre ord en
komfortabel båt på 50–70 fot
eller en Open 60–70. Han
valgte da en Hallberg Rassy
62. Det er opplagt at de to
eksemplene representerer to
ulike måter å reise på. Vi andre
er pent spredd ut mellom disse
ytterlighetene. Min erfaring er
at man kan dra på langtur med
mange slags båter, og med de
ressursene man har tilgjengelig.
Det hele ender med en vurdering av hva og hvor mye man
vil forsake mens man er underveis.
Tid og penger til å oppleve
severdigheter i land må inkluderes i planleggingen. Tre år er

Fargerikt var det også under båten!

et minimum av tid, etter min
vurdering. Legger man inn et
fjerde år, kan man inkludere en
ekstra sesong i Stillehavet eller
i Sørøst-Asia. Vi traff mange
båter som hadde vært ute fra
fem til ti år. Noen i enda lengre
tid. Da så både skipper og båt
gjerne sånn ut også. En hyggelig variant, som en del benytter
seg av, er å seile tre til seks
måneder på den sydlige halvkule i det norske vinterhalvåret, for så å tilbringe sommeren her hjemme.
Forsikringer er ofte et tema
for diskusjon fordi de utgjør en
stor utgiftspost. Mange unnlater å forsikre båten. Villvind
var forsikret under hele reisen i
Pantaenius. Pantaenius tilbyr
en forsikring som ikke medfører avkortning forårsaket av
elde eller slitasje, slik som de
norske selskapene opererer
med. Du får alltid erstattet nytt
og betaler følgelig en høyere

☛

i hjemmefarvann. I Karibia
øker premien til ca. NOK 35
000 i året, og idet vi stikker
snuta ut i Stillehavet, går vi
over på World Cruising
Coverage og betaler NOK 70
000 i året.
Mannskap er viktig og helt
essensielt for en vellykket tur.
Betydningen av et velfungerende mannskap kan ikke
overvurderes. Om bord var vi
hele tiden mellom to og fire
personer. Normalt var vi tre,
og det synes jeg var det optimale. De fleste jordenrundt-seilere består av et par som
mannskap, og de har god erfaring med det. Vi var totalt 22
personer om bord over en periode på 40 måneder. Det er helt
avgjørende for en trivelig tur at
stemningen om bord er god.
Noe av det jeg er mest takknemlig for, er hvordan alle
som var om bord, bidro til å at
turen ble så vellykket som den
ble.
Var det verdt det?
Ja, det var verdt det. Ble det
dyrt? Ja det ble dyrt. Greier du

å omstille deg til hverdagen
hjemme? Ja, det går fint. Jeg
lever jo som jeg gjorde i 55 år
før jeg dro, og hvordan vi
håndterer forandringer, sitter
jo i hodet på oss? Alle andre
steder blekner vel i forhold til
dette? Nei, vi har en kyst som
er unik. Selv om den ikke alltid
ligger badet i sommersol, så
tenkte jeg ofte på ettermiddagsturene til Evjesund eller en
hyggelig helg på Koster eller i
Hankøsundet. Skal båten selges? Ja, Villvind skal selges i
løpet av 2010 etter at den er
pusset og stelt litt med ut over
våren. Så er planen å kjøpe en
mindre båt på 33-35 fot, tilpasset seiling langs
Skandinavias kyster.
Båt og utstyr
Villvind har greid seg bra. Det
tror jeg de fleste andre båttyper ville ha gjort også. Av elektronikk har jeg hatt en
Raymarine C80 kartplotter
som har fungert utmerket hele
turen. Den ble brukt når vi var
kystnære. På havet brukte vi
en Simrad GPS som tar en

halvtime å starte opp, og som
mister alle data etter at den er
slått av. Utskifting av programvaren er det ingen som har
kunnet hjelpe meg med, uten
at jeg leverte den fra meg i et
par måneder. Ellers virket den
uten problemer. I tillegg hadde
vi en håndholdt GPS, som nødløsning.
Til styring har vi vindror og
en Raymarine 6002-S autopilot
som jeg har vært veldig fornøyd med etter at jeg byttet ut
en fire år gammel Simrad autopilot på New Zealand.
Motoren til den elektriske
ankervinsjen brant opp i
Fransk Polynesia etter overbelastning, og vi har fått ny
motor.
Kjøleboksen med Isotherm
har gått døgnkontinuerlig i tre
år, og den har gjort jobben
strålende. Om bord har vi
1000 liter vann og et vannrensesystem som har gitt oss
utmerket drikkevann på hele
turen.
Seilervenner følger Terje (blå båt)
den siste biten over Værla.
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Simrad dybdemåler og logg
streiket, og den har ikke virket
siden vi var i Det indiske hav.
Kortbølgeradioen var til
stor glede og nytte. Over de
lange havstrekkene var vi opp
til 25 båter som hadde daglig
kontakt og rapporterte værforhold og status om bord, selv
om flåten hadde et strekk på
opp til 2000 nautiske mil.
Særlig langs Afrikas kyst, der
vind- og strømforhold er vanskelige, fungerte gode værvarslingsrutiner basert på kortbølgeradio meget bra. Kortbølgesenderen kan i tillegg kobles
mot landstasjoner via et
modem og et spesialisert PCprogram (Sailmail, Winlink)
slik at man kan laste ned vær-

filer og ha mailkontakt med
omverdenen mens man er på
havet. I land dekket stort sett
Internett-kafeer og Skype
behovet for hjemlig kontakt.
Vi hadde papirkart for hele
turen. De solgte jeg til en serbisk båt på Trinidad da vi kom
dit for andre gang. Kartserien
over Nord-Atlanteren la jeg ut
på ”Finn” nå i høst, og de ble
borte i løpet av noen uker,
kjøpt inn til en båt som skal
seile ARC-en i 2010. Vi hadde
i tillegg et meget rikholdig
skipsapotek om bord. Skal
man oppsummere utstyrsvurderingen, er det etter min
erfaring spesielt fem ting man
bør utstyre båten med.
• En god kartplotter

En brent ankervinsjmotor kunne ha
satt humøret på prøve.

• En overdimensjonert autopilot
• En overdimensjonert ankervinsj
• Velfungerende kjøleboks
• En solid bimini (solseil over
cockpit) som man kan seile
med
Man bør velge internasjonale
produkter som selges og vedlikeholdes i hele seilingsområdet. Unngå produkter fra

☛

Simrad. For typiske skandinaviske produkter bør man ta
med seg reservedeler. Typisk
kan være anoder til Gori foldepropell. For øvrig, kjøp utstyr
underveis etter som behov oppstår.

• En søm i storseilet gikk opp
på vei til Azorene
• Elektrisk motor til ankervinsj brant opp
• Ror-vaieren røyk i Det
indiske hav

Hva gikk i stykker?
I det store og det hele hadde vi
ingen alvorlige uhell, men litt
var det:
• Releet til startmotoren streiket og måtte skiftes
• Styreenheten til Simrad
autopilot sluttet å virke
• Simrad logg og dybdemåler
sluttet å virke
• Kordelene i mellomvantet
på babord side røyk to
ganger

Oppsummering
Det er mange båter på langtur,
men kun ca. 60 båter på verdensbasis som hvert år fullfører en hel jordomseiling. Når
man reiser med seilbåt, reiser
man sakte. I jolle ankommer vi
nye land bakveien, via en
strand, barbeint og med skipspapirene i en liten sekk. Da er
det lett å få kontakt med vanlige folk. Vi har aldri vært kortere enn én uke på et sted, ofte

tre til fire uker. Da blir du
kjent med folk, og folk blir
kjent med deg. Vi har fått
mange nye venner, engelskmenn, canadiere, amerikanere
og hollendere – i båter som har
vært i fase med vår egen seiling. Den sakte måten å reise
på gir anledning til å ta inntrykkene inn over seg. Det har
vært tre fantastisk flotte år. En
kjempekaramell med søtstoffer
for resten av livet.

Endelig tilbake på brygga i Søly der
familie og venner ønsket velkommen
hjem.
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Foreningshistorien fra årene
1960-2010 begynner å nøstes opp
BB11-epoken
I arbeidet med å beskrive de
ulike epokene i seilforeningens
snart 50-årige historie, har de
aktive medlemmene fra de aktuelle periodene vært kontaktet.
BB11 en båttype som var i skuddet fra 1961, som lå i havn i
Fiske og hadde seilarena på
Værla, preget jo pionertiden for
alt av seilbåter med fast kjøl i
vår forening. Det føltes derfor
helt naturlig å innby våre første
Norgesmestere fra 1963 i nettopp BB11 til en liten mimrekveld i klubbhuset i begynnelsen
av desember. Skipperen på
”Rabbagasten”, Per Oscar
Saugestad, kom og hadde mannskapet sitt med seg; Knut Nes og
Richard Bromander. Men for å
gjøre denne kvelden komplett
var også vår første formann,
Anton L. Zeiner, med. Anton
var på den tiden vi skulle snakke
om, ingen novise når det gjaldt å
seile BB11. Med sin ”Cutie”
mangler han vel bare et Norgesmesterskap i sitt ellers velfylte
premieskap i BB11-klassen.
De første båtene ble, som
mange vet, anskaffet i 1961 ved

at direktør Leiv Helly-Hansen –
han hadde vært med på å ta initiativet til å restarte en seilforening i Moss – kjøpte to ganger
fem stykk BB11 fra Bringsvær
båtbyggeri i Drøbak. Ni av de ti
båtene ble så solgt videre til
medlemmer av foreningen, mens
den ene ble stilt til disposisjon
for ivrige seilere i seilforeningen
som ennå ikke hadde midler til å
kjøpe en egen, ny båt.
Per Oscar, Knut og Richard
kunne fortelle at alle de nye båteierne, bortsett fra Anton – som
hadde seilerfaring fra sin hjemby
Tønsberg – startet uten erfaring.
De ble imidlertid fort et fryktet
lag på regattaer i Østlandsområdet. Den viktigste grunnen til
det var først og fremst de ukentlige torsdagsregattaene, hvor alle
de nye skipperne deltok. Senere,
da flåten økte ytterligere, deltok
gjerne rundt 15 BB11-seilere på
Værla, som kunne by på utfordrende vær- og vindforhold.
Seilerne fra Moss vant etter
hvert både ulike lokale regattaer,
landsregattaer og tok Norgesmesterskap i løpet av 1960-

årene. Per Oscar ble altså Norgesmester i 1963, og skipper
Peter Helly-Hansen i sin
”Bissibi” vant det samme mesterskapet året etter. Da var igjen
Knut Nes med som mannskap,
og Erik Nyquist var tredjemann
om bord.
Når det gjaldt landsregattaene, ble disse av mange (av dem
som vant der) regnet som like
viktige, og vel så det, som
Norgesmesterskapene. Hans Jan
Wang-Hansen vant en slik regatta i 1965 med sin ”Ann” N-192,
og Per Oscar vant samme regatta året etter.
Det bør nevnes at mange av
vår forenings seilere oppnådde
fremragende resultater i landsregattaene, som bare med noen
unntak fant sted i Horten. Den
eneste internasjonale tittelen
som en av våre BB-seilere oppnådde, var da Hans Jan WangHansen ble skandinavisk mester
i 1967. Med seg som mannskap

☛
Fra v.: Richard Bromander, Anton
Zeiner, Per Chr. Saugestad, Knut Nes
og Aksel Tellefsen.

1970 var BB11-epoken i Moss
over. Senere har enkelte BB11
vært sett i mossedistriktet, men
den har aldri igjen fått fotfeste
som aktuell båttype for byens
seilere.
Aksel Ellefsen, som hadde tatt
initiativet og invitert de fire, var
også til stede på mimrekvelden,
dog uten selv å ha seilt egen
BB11. Han deltok som mannskap på båten til Peter HellyHansen under landskampen mot
Belgia, som foregikk i
Mossesundet i 1961, men eier av
noen BB11 ble han aldri. Om
han og broren Sven syntes at
BB11 var for dyr, eller at den
ikke var like vakker som deres
egen 12 ½-kvm skal være usagt.
På den tiden kostet en BB11
rundt 10 000 kroner, mens en
12 ½-er kunne anskaffes til
under halve prisen. Selv hadde
de kjøpt 12 ½-eren, C-12, i
Fredrikstad for 3200 kroner.
Båten var bygget på
”Andersenslippen” i Vestre
Vikane på Hankø allerede i
1940. Nå ligger den for øvrig på
Fredrikstad Seilforenings
museum på samme sted som den
en gang ble bygget.
Tidligere
på formiddagen samme dag var
Aksels bror, Sven, som nå bor i
Oslo, innom for å gjenoppfriske
gamle minner fra både A-jolletiden, årene med killingen og
tiden med 12 ½-eren. Sven,
Aksel og Knut Renneflott jr.,
med Kåre Nilsen som lagleder,
var nemlig de første seilerne som
overhodet representerte vår for-

Aksel ønsker sin bror Sven velkommen til vårt klubbhus på Søly.

ening på regattabanen utenbys,
og det bare vel en drøy måned
etter at foreningen ble stiftet, 4.
juli 1960. Det var under årets Ajollemesterskap i Holtekilen.
Her vant Aksel sin første pokal
som medlem av Moss
Seilforening ved å seile inn til en
fin 12. plass i sin ”Helox” blant
36 andre deltakere. Sven og
Aksel, som hadde sitt barndomshjem i Sandbukta, ikke mer enn
et steinkast fra Mossesundet,
kunne fortelle om et rikt båtliv
her. Dog var de eneste seilbåt
med sin amerikanske konstruksjon, ”Crosby”, en flatbunnet
båt med senkekjøl og drøye ni
kvadratmeter seil, bygget i oljeherdet huntonitt. Senere, den
samme sesongen, kjøpte de killingen til Kåre Nilsen, som da
skaffet seg byens første BB11. Ajolleseilingen i Vansjø ble for
Aksel og Sven, forståelig nok, en
kort gjesteopptreden; de var
tross alt fjorten og femten år
gamle og fant det mer spennende med både Mossesundet og
etter hvert Værla. Der, to år
senere, fikk de foreningens første
12 ½-er (en klasse som telte sju
båter i Moss på slutten av 1960årene), finansiert ved sommerjobber på ”Cellulosen” og med
god støtte av foreldre som mente
at sjølivet var sunt for unge gutter.
Runar
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hadde Hans Jan en seiler fra
KNS og en svensk fra GKSS.
Per Oscar kunne videre fortelle at det viktigste elementet i
BB11-miljøet i Moss var det
gode vennskapet som ble etablert. Seilerne varierte sterkt i
alder, men det virket ikke negativt inn.
Alle mintes perioden med
glede, og kort oppsummert var
det Kåre Nilsen i sin ”NN” N61 som var først i gang. Senere
fulgte Ragnhild Z. Hansen i
”FYKEN” N-111, familien
Rosenvinge i ”Siesta” N-120,
Ralph Dyrnes i ”NN” N-127,
familien von Ubisch i
”Tusenfryd” N-191, Hans Jan
Wang-Hansen i ”Ann” N-192,
Anton L. Zeiner i ”Cutie” N193, Arild Magnussen og senere
Leiv Fløtra i ”Karius” N-194,
Peter Helly-Hansen i ”Bissibi”
N-195, Knut Renneflott i
”Vivette” N-213, Annelene
Johansen med ”Vims” N-215,
Per Oscar Saugestad i
”Rabbagasten” N-217, og endelig Niels Chr. Jegersberg og Rolf
Aamodt i ”SIRIKIT” N-237.
Mot slutten av 60-tallet dabbet interessen for BB11 i Moss
av. Årsaken var at sentrale BBseilere forlot byen på grunn av
studier og jobb, samt at den nye
konstruksjonen til Linge –
Yngling – overtok som aktuell
kjølbåt i vår forening. Dessuten
kunne Per Oscar fortelle at
interessekonflikten rundt bruk
av spinnaker til BB11 virket
negativt på interessen. Rundt
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TEAM NORMAR
FIRST 40
PLANER FOR 2010
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Vi i Team Normar har nå satt
båten på land for i år, og har
allerede lagt planer for 2010.
Målet for 2010 er å forsvare
årets prestasjoner, med seiler i
NORC og i Einar Sisseners
minnepokal. For at vi skal ha
mulighet for dette, må kvaliteten økes i alle ledd i teamet.
Evalueringen av 2009 sesongen
gir oss en prioriteringsliste over
hva som er de viktigste områdene som skal forbedres.
Farten på bidevind i lite vind
under 10 knop er et punkt vi

setter øverst på prioriteringslisten. Vi snakker ikke om store
endringen, men kun små justeringer av mastetrim, vektplassering og seiltrim. Fokus på
kvalitet i alle ledd er utrolig
viktig for å bli bedre som et
team, og at alle om bord løfter
seg det lille hakket som til
sammen utgjør en forskjell på
regattabanen.
Vi stiller i NORC serien og
Einar Sisseners minnepokal,
samt Moss Seilforenings
Navigare Cup. Navigare Cup

Færderseilasen 2009. På vei nordover på innsiden av Store Færder.

brukes som vanlig til trening,
og det går rykter om at andre
40- fotere kommer for å seile
mot oss på onsdagene.
Viktigheten av å seile regatta
på onsdagene er utrolig viktig
for oss, at hele teamet er i
regattamodus hver onsdag er
en betydelig suksessfaktor. Å
trene alene på fjorden vil aldri
ha samme effekt.

☛

HH Skagen Race 2009. Rett før målgang i Skagen. Jørn-Erik, Jan Olav, Erik og Bjørn Olaf. (Simen Syrrist skjult bak Jan
Olaf.

Stort sett samme team blir
med i 2010 med unntak av en
person, som blir opptatt med
utenlandsstudier, Morten kommer om bord igjen etter noen
sesonger på Aiming First.
Morten vil helt klart løfte oss
alle med sin ekstreme positive
holdning, og brede erfaring.

Forberedelser er nøkkelen
til suksess i de fleste sammenhenger. Jeg har alltid brukt en
metode for senariotenking på
seiling i sengen før jeg sovner.
Tenk seilsenarioer 15 minutter
før du sovner, det gir et artig
regnestykke: 15x7= 105 minutter i uken / 105x52 uker=

5460 minutter / 5460/60= 91
timer på ett år. Litt ekstremt,
men kom ikke å si at vi ikke er
forberedt Vi sees til våren, og
vi er klare – mer enn klare.
Med seilerhilsen
Team Normar
Jørn-Erik Ruud

Signal

Moss Seilforening
ønsker alle sine medlemmer
og sponsorer et
riktig godt nytt seilerår!
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Nytt fra Jeløy Seilskole
Egne separate innbydelser om kurs kommer på nettsidene

∞ Kanalskipperkurs
Vil bli kjørt i vinter som et samarbeidsprosjekt med LTF
Kontaktperson: Harald Molvig

∞ Båtfører prøven
Kurset pågår, men nytt kurs starter opp i løpet av våren
Kontaktperson: Aksel Ellefsen

1960

5 0 ÅR

∞ Seilkurs i storbåt
Oppstart i april, nybegynnerkurs i store seilbåter
Kontaktperson: Morten Knudsen

∞ Seilkurs i joller
Oppstart i mai, foreningens egne Optimistjoller og RS Feva
Kontaktpersoner : Erik Guldvåg og Morten Knudsen

o Nybegynner kurs optimistjolle
o Nybegynner kurs RS Feva
∞ Arrangørkurs for foreldre
Oppstart februar, kurs for å bli kjent med innholdet i seilarrangementer
Kontaktperson: Morten Knudsen
o

Arrangørkurs 2, foreldre/bidragsytere
Oppstart mars, kurs for å kunne arrangere regatta
Kontaktperson: Morten Knudsen

Tur – og havseilergruppen

Temakvelder vårsemesteret 2010
Møtene begynner kl.19.00

Onsdag 27. januar. Årets sjøfarer – Terje Skåre:
Med Villvind jorden rundt.
Onsdag 17. februar Torstein Arisholm:
Seilbåter, seilere og seilerkultur
for 100 år siden. Samarbeide med jubileumskomiteen
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Onsdag 24. februar Sigurd Coates:
Britannia – hva nå?
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Onsdag 17. mars Per Christian Bordal :
NOR-STEAM prosjektet .

Tentativ terminliste
1. halvår 2010 jollegruppa
Moss Seilforening
À jour 11.januar 2011
Dato

Aktivitet

04.02
18.02
04.03
06-07.03
06-07.03
20-21.03
25.03
27-30.03
27-30.03
06.04
09.04
20.04
22.04
24-25.04
01.05
06.05
08-09.05
21-24.05
29-30.05
03.06
05-06.06
17.06
23-27.06

Jollestyremøte
Teoriundervisning
Jollestyremøte
Vintersamling Moss SF
Vintersamling Moss SF (tent)
Frost bite Son SF
Teoriundervisning
Påskeleir Moss SF.
Påskeleir Tønsberg SF
Første trening NC
Foreldrefest
Første trening VG
Oppstart Jungmannskurs
NC Lillesand
Åpningsregatta
Første trening JM
NC Asker
Pinseleir Tønsberg SF
NC Svelvik/ Horten
Vårregatta Moss SF
NC Nesodden
Siste trening før sommeren
NM Tønsberg SF

JM

Opt.
VG Y

Opt.
VG E

Opt.
NC

Z8

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
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X
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X
X
X
X
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X
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X
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X
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X

X

X
X
X
X
X
X
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X
X
X
X
X
X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X

X
X
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I tillegg til dette kommer trolig en vintersamling til for 29’ere i februar. Østfold Cup er
heller ikke tidfestet pr. dags dato og Moss Seilforening bør påta seg både en delregatta
samt kretsmesterskap. Disse kan imidlertid bli i 2. halvår.

Eirik Guldvog
Jolleleder

Signal

Vi ønsker også å avholde 2 foreldremøter før sesongstart. Tidspunkt bestemmes senere,
men kan justeres.
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Signal

Havnesjefen informerer
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Strømforbruk på bryggene
Forrige vinter hadde vi problemer med at sikringer gikk i tide
og utide. Jeg minner om at
maks. tillatt forbruk per båt er
400 watt, om ikke annet av helt
spesielle årsaker er avtalt med
undertegnede.
Og – bruk kun kabler og kontakter som er godkjent for bruk
utendørs. Dekk til koblingsboksen (på flytebryggene) med for
eksempel en plastpose, for å hindre at vann blåser inn. Fuktighet
er den viktigste årsaken til jordfeil!
Min erfaring er at batteriladere og båtens landstrømanlegg
ofte kan være kilde til problemer. Mitt råd er derfor: Ikke ha
batteriladere kontinuerlig tilkoblet, kun etter behov et par
ganger i løpet av vinteren. Hvis
du har tilkoblet frostvakt/varme
i motorrommet, så koble det
utenom båtens landstrømanlegg.
Det vil si at du kobler utstyret
direkte på skjøteledningen fra
land.
Så en meget viktig sak: Hvis
du under feilsøking napper ut en
kontakt og ikke setter den tilbake fordi du mener at feilen ligger
på den båten som du har nappet
ut kontakten til, så må du sørge

for at vedkommende båteier får
beskjed. Det kan få alvorlige følger om slik beskjed ikke gis.
Bruk for eksempel vaktlisten for
å finne telefonnummeret, eller
kontakt undertegnede.
Strømforbruk på land er
generelt forbudt. Se vår hjemmeside om dette, eller kontakt
undertegnede.
Nytt avgiftssystem i havna
Før årsmøtet i oktober skrev jeg
et forslag til nye satser for båtplass leie i havna.
Grunnprinsippet i dette forslaget
er at man betaler en sommerleie
og en vinterleie. Av forskjellige
årsaker ble forslaget ikke fremlagt på årsmøtet. Det er fortsatt
under utarbeidelse, og vil, om
det går som jeg håper, bli lagt
frem på vårt ekstraordinære årsmøte i februar. I så fall vil det bli
presentert på vår hjemmeside
under annonseringen av det ekstraordinære årsmøtet. Så følg
med om du er interessert, slik at
du vet om det kommer opp til
avstemning eller ei.
Tyverier
Tidlig i desember ble meldt om
et tyveri fra en motorbåt som
står på land. Tyvene hadde tatt

med seg noen høyttalere og
navigasjonsinstrumenter, foruten
å ha rotet til noe forferdelig.
Båten sto udekket og var meget
lett å ta seg om bord i (om det
skulle gjøre noen forskjell?). Jeg
forteller dette for å minne om
den gode ideen det er å ta navigasjonsinstrumenter og lignende
med seg hjem. De er jo som
regel svært enkle å demontere.
Foreningens hjemmeside
Her skal det bli enklere å
komme til det som gjelder havna
– alle dokumenter og opplysninger. Det vil si at du finner
havna allerede på menylinjen
øverst til høyre på menylinjen og
her kan klikke deg direkte inn.
Havnestyret/undertegnede vil
forsøke å holde siden mest mulig
oppdatert med siste
nytt/meldinger osv. som kan
være av interesse for dere som
har båt i Søly. Kanskje har du
noe på hjertet som kan være av
interesse for allmennheten?
La meg til slutt ønske dere
alle et riktig Godt Nytt År, med
mye hygge i Søly Båthavn i året
som kommer!

Aksel Ellefsen, havnesjef

Allerede i andre halvdel av 1960årene, noen år etter at foreningen
var stiftet, tegnet hele Hallvards
familie seg som medlemmer av seilforeningen. Den eldste sønnen,
Thorstein, var i 11-årsalderen førstemann av de tre brødrene til å bli
plassert i en A-jolle på Vansjø. Den
gang hadde vår alles Jacob ledelsen
ute på vannet, mens en spent
pappa Hallvard fulgte med fra
vannkanten i Renneflotts have.
Senere ble tvillingene Kåre og
Henning også en del av seilmiljøet. Man kan vel da også tenke seg
hvor stolt både han og Hanne ble
da Henning i 1972 ble Norgesmester i lagseiling for Optimist
som 14-åring.
Allerede i begynnelsen av 1970årene ble han valgt inn i hovedstyret, først som juniorformann. Siden
var han regattasjef i flere år og
også medlem av Norges Seilforbunds juniorkomité. Samtidig la han
ned et stort arbeid, blant annet
sammen med Torbjørn Pollen, med
å oppgradere det huset på Tronvik
som kommunen gav foreningen lov
til å disponere.
Hallvard ble etter hvert som et
fyrtårn i seilforeningens virksomhet.
Ikke et fyrtårn av den typen som
bare står og viser vei. Nei, han la
både sin sjel og ikke minst muskelkraft i å hjelpe ungdommen med
jollene og de andre pappaene med
følgebåtene. Vi, som ikke var til
stede der og da, kan allikevel se for
oss det yrende livet av ungdommelig seileraktivitet som omgav en så
aktiv og hjelpsom mann.
Men Hallvard hadde jo også
sans for større fartøyer, og det ikke
minst til glede for en samlet familie.
Allerede i 1975 gikk han til innkjøp
av ”Margrethe”, en vakker Vindø
32, som fikk sin bøyeplass i nettopp
Tronvikbukta.
På den tiden var det ingen organisert virksomhet blant tur- og havseilerne, selv om det ved foreningens
20-års feiring var rundt 40 turseilerbåter av høyst ulik type og størrelse,
men uten en felles havn. Mange
hadde plass i Fiske, og de øvrige lå
fortøyd i andre havner eller bøyer i
distriktet.
Problemet, eller utfordringen,
som vel Hallvard ville ha kalt det,
var at det nå var på tide å få en
egen seilbåthavn i Moss. Sammen
med blant annet Erik Johnsen og
Torbjørn Pollen la Hallvard ned et
stort forberedende arbeid for å få
bygget Søly Båthavn. Og 18. mai
1981 ble hele 200 båtplasser i første
byggetrinn innviet. Men allerede tre

Hallvard til
minne

år senere – i 1984 – var havna øket
til 320 plasser, slik den stort sett ser
ut i dag.
Det ble ved innvielsen i 1981
fort klart at det var Hallvard som
burde bli havnesjefen. En Sjefspost
med stor S, en jobb han tok seg av
kontinuerlig og med fast hånd i
hele 25 år, fra 1981 til 2005.
At Søly Båthavn er viden kjent
som en vakker og velskjøtt småbåthavn, er nok i meget stor grad
Hallvard sin fortjeneste.
For de aller fleste av oss ville det
vært mer enn nok å ha ansvaret for
båthavna, men for Hallvard var nye
utfordringer noe han så fram til, og
et klubbhus måtte vi jo få oppført i
Søly, mente han.
Planene for huset var lagt allerede ved utvidelsen i andre byggetrinn av havna, men omstendelig
kommunal regulering og naboenes
protester, gjorde at først 19. august
1988 kunne Hallvard igjen være
med på å markere en ny milepæl i
foreningens virksomhet. Da fant
innvielsen av klubbhuset sted. Hva
var da ikke mer enn naturlig at
Hallvard der og da ble utnevnt til
Æresmedlem i foreningen.
Han hadde også denne gang
ikke bare vært med i planleggingen, men var i aller høyeste grad
også dugnadsgeneralen i innredningsarbeidet etter at råbygget var
klart. Innredningsarbeidet ble av
beste fagmessige klasse.
En mister nesten pusten når en
tenker på at han fra da av, i tillegg
til ansvaret for havna, tok utfordringen om å bli foreningens altom-

fattende kasserer. Dette tillitsvervet
skjøtte han også på en glimrende
måte i de 14 årene mellom 1989 og
2002.
I etterkant av fullførelsen av
klubbhuset var han selvfølgelig, i
like stor grad som i alle tidligere
prosjekter, sterkt involvert i planleggingen og fullførelsen av både servicebygget og signalmasten.
Vi i ”Signalmastens Venner” er
glade for at Hallvard fikk være til
stede på vårt tradisjonelle ”årsmøte” sist i september 2009, en
sammenkomst han alltid satte stor
pris på og så fram til.
Hallvards innsats for Moss
Seilforening har rett og slett vært
formidabel. Jeg finner, for egen del,
ingen bedre måte å uttrykke det på.
I tillegg til alt som her er nevnt, tok
han seg i mange år tid til å være
instruktør hos Norsk Seil- og
Navigasjonsskole, hvor han lærte
mange takknemlige elever fra det
ganske land godt sjømannskap på
dypt vann.
Hallvard var også med som
mannskap da Terje Skåre, som den
første, fikk tildelt ”Sjøfareren” i
1995 ved deres seilas tur-retur
Shetland.
Selv ble Hallvard tildelt den
samme vandreprisen året etter, der
det bl.a. står i begrunnelsen for tildelingen: ”Han har seilt nærmere
5.000 n.m. på åpent hav. Seilt
”Atlantic Race for Cruisers” for
andre gang, og seilt Stavanger –
Skottland tur-retur i en HR-29. Han
har alltid utvist godt sjømannskap”.
Nettopp ”godt sjømannskap” er
også det jeg personlig opplevde
sammen med Hallvard på våre langturer med ”Christine” og hans egen
”Rabagast”.
Alle vi som lærte Hallvard å
kjenne, har opplevd et menneske
som var full av varme og omtenksomhet, og som var svært hjelpsom.
Han var en rakrygget mann, både
fysisk og ikke minst som personlighet. Men hvis noen urettmessig tok
seg til rette i havna, ja, da ga han
noen klare meldinger som ikke var
til å ta feil av. Hans rettferdighetssans var uangripelig.
La meg avslutte med to linjer fra et
dikt av Arnulf Øverland, nå når
Hallvard har avsluttet sitt livs seilas:
”En sjekt har lagt seg for anker – og
firer de slakke seil.
Døende ånder dagen ut – over
havets bristende speil.”
I Moss Seilforenings historie har
Hallvard fått skrevet sitt navn inn
med gullbokstaver.
Runar
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SEILERFEST

Signal

Tradisjonen tro var det også i år invitert til en
meget hyggelig tilstelning for de yngre seilerne.
Her falt det hyggelige ord fra både seilforeningens leder, Thorstein, og fra de lederne som legger ned et meget stort arbeid blant de yngre i
vår forening.
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I tillegg til premieutdeling var det også servering av kaker og brus.
Signal var selvfølgelig til stede og har her
laget en bildekavalkade over en del av det som
fant sted.
Tekst og foto: Runar

FOR DE YNGSTE

Signal
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Med Pierina III
gjennom Europas kanaler
AV H A R A L D M O LV I G

Signal

Pierina III er en Hallberg Rassy
”Rasmus 35” fra 1975. Vi
kjøpte henne i 2007, nettopp
med tanke på kanalseilas
gjennom Europa, da hun er
langkjølt og stikker bare 1,30
meter dypt. Hun har en lang
historie, var jorda rundt i
begynnelsen av 90-tallet og har
vært to ganger i Middelhavet.
Hun var nå oppgradert for nye
eventyr.
Vårt mål for 2009 var å
komme til Middelhavet.
Jeg seilte alene fra Moss den
14. juni og fikk følge av Philip
Bain til Skagen. Deretter fikk
jeg noen flotte seilaser ned til
Kiel.
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Kiel – Nijmegen
Åshild kom 2. juli og vi hadde
en fin dag i Kiel. Vi dro så

gjennom Kiel-kanalen, overnattet i Rensburg og i
Bruunsbuttel. Fikk litt motstrøm ut Elben, men medstrømmen kom etter hvert.
Været var herlig da vi ankom
Cuxhaven, og vi så fram til
noen flotte seilaser til Holland
og Belgia. Nedmasting skulle
gjøres i Brüssel.
Men, nei da, sterk kuling
fra sydvest sto inn over
Nordsjøen. Og den varte og
rakk. Etter tre ventedager med
fortsatt sterke vinder, valgte vi
å snu.
Cuxhaven – Hamburg
I over ti knop fosset vi medstrøms inn til Hamburg. Fant
ei flott havn (Wedel), mastet
ned Pierina III og kjøpte sykler
i pose inne i byen.

Hamburg – Nijmegen
Den 12. juli dro vi opp Elben,
og etter tre timer fant vi ElbeSeitekanal, som går rett sydover i Tyskland. Nå ble det
idylliske kanaler, frodig natur
og små koselige marinaer, helt
uavhengig av været! Jo dette
var "The lazy way to the
Mediterranean".
Det var stadig sluser, og vi
mestret dem fint. Noen av dem
var rene badekar som bare løftet oss 30 meter opp. Etter
hvert kom vi inn på Mittelland-kanalen (vestover) og deretter Dortmund-Emskanalen.
Det ble Tyskland på langs og
på tvers. Noe ensformig, men
vi hadde jo god tid.
Wesel-Datteln-kanalen førte
oss til Dorsten, der vi ble
hentet av Rolf og hadde

☛

en flott kveld sammen med
Maj og Rolf (venner fra Moss).
Deretter var det ut i Rhinen,
og i ni knop feide vi ut av
Tyskland og inn i Holland. I
Nijmegen var ”den store fredsmarsjen” i gang – 40 000 mennesker som skulle marsjere 170
km på 4 dager. Været var strålende, vi handlet karter for den
videre reisen og hygget oss
med festglade mennesker tre
dager til ende.
Alt vel så langt. Belgia ventet.

Etter Charleville tok vi inn
på Canal des Ardennes, som
førte oss til Marne. Den ender
i Seinen, som går gjennom
Paris. Vi kom nå inn i
Champagne-distriktet, og vinrankene sto på begge sider av
floden.
I Reims sto den mektige NotreDame. Vi var med på omvisning i vindistriktet, og i
Epernay besøkte vi champagnehuset Castellane.
Marne er en herlig kanal;
vekslende omgivelser og små
koselige stoppesteder. Alltid
hyggelige franskmenn på brygga! Vi tok et bad i varmen, det
gikk bra. En dag gikk vi
gjennom 28 sluser.
Søndag 16. august tøffet vi ned

Kanalskipperen storkoser seg.

i Seinen, og like før NotreDame i Paris sluset vi opp i
Port de Arsenal, en flott marina midt i sentrum.
Første etappe var gjort
unna, 1309 nautiske mil fra
Moss på 8 uker, 141 sluser og
3 tunneler! Og så gjorde vi
Paris (37 grader i skyggen).
Per-Harald kom 18. august
og ble med ca. to uker. Åshild
reiste hjem 21. august, men for
å komme tilbake senere.
En fantastisk reise med flotte opplevelser så langt.

☛

Signal

Nijmegen – Paris
Etter Nijmegen tok vi av fra
Rhinen og inn på Maas, som i
Belgia og Frankrike heter
Meuse. Etter et par dager var
vi i Maastricht. Her fikk vi en
svær taukveil sittende fast i
propellen inne i ei sluse. Det
endte med hjelp fra en profesjonell dykker. Til vinteren tar
jeg dykkerkurs på Tronvik!
Sommeren slo til med god
varme, og vi nøt stabilt innlandsklima resten av turen til
Paris. Skipspapirer ble kontrollert inn i Belgia, nye skrevet ut,
og på dem ble skipperens navn
”Hallberg Rassy”.
Landskapet ble frodigere og
lignet på velstelte naturparker,
eller det framsto som tett jungel. Vannet var grumset, ikke
noe badevann. Fisken måtte
ikke spises! Men fiskere satt
langs alle floder –?
Namur og Dinant var begge
vakre byer i Belgia.
Den 31. juli kom vi til Givet
i Frankrike. Ny kontroll, vi
kjøpte ”vignette” (tillatelse til
å bruke de franske vannveier)
for 216 Euro, gjeldende fram
til 1. desember. Fjernkontroll
ble utlevert slik at vi selv
kunne styre i slusene videre på
egen hånd. Vi fikk veiledning
på fransk, og ingen bad om å
få se mitt kanalskippersertifikat.
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Paris – Nevers
I strålende sommervær sluset
Per-Harald og jeg ut fra Port
de Arsenal til Seinen. Først tok
vi en rundtur på Seinen og tøffet rundt Île de la Cité med den
majestetiske Notre-Dame; en
flott opplevelse! Deretter sørøstover på Seinen, som ble
bred og mektig, og vi overnattet i Melun. Været var stabilt,
og etter videre slusing kom vi
til St. Mammes. Langs elva sto
eksklusive boliger med flotte
parkanlegg rundt.
Vi tok nå farvel med Seinen
og gikk inn på Canal du Loing.
Den hadde små, mekaniske
sluser og smilende og hjelpsomme slusevoktere. Flere av
dem hadde deilige grønnsaker
til salgs.
Dagene gikk i rolig tempo.
Etter at morgenduggen var tørket av dekket, var det morgenkaffe. Så litt frokost og tøffing
fra sluse til sluse i sol, varme,
vindstille og med utsikt til mye
vakker natur.
Montargis, som kalles lille

Venezia, var nok en idyllisk
småby. I småbyene var det
strøm og vann på bryggene og
gode handlemuligheter.
Restauranter på fortauet
fristet oss flere ganger både
med lunsj og kulinariske middager. Dette var Frankrike!
I Briare gikk kanalen i egen
akvedukt, 662 meter lang, over
Loire. Akvedukten ble bygd av
Gustav Eiffel i 1890, og er en
kopi av Alexander III-brua i
Paris.
Loire-dalen var vakker! Vi
fulgte den i gravde kanaler ved
siden av selv elva. Da vi nærmet oss Sancerre, dukket igjen
vinrankene fram langs kanalen.
Sancerre er vel verdt et
besøk; en miniby på toppen av
en kolle 300 meter over elva.
Trange gater, vinutsalg, restauranter og vinranker så langt du
kan se. Hvitvin fra Sancerre er
verdenskjent, og jo, den smakte godt!
Mandag 31. august tok vi
av fra Canal lateral à la Loire,
sluset ned til et eget basseng i

Idyllisk og vakkert kanallandskap.

Nevers – en flott marina ca. to
kilometer utenfor sentrum.
Per-Harald og jeg hadde
hatt noen flotte dager sammen
med rike opplevelser i det franske innland. Fra Paris hadde vi
sluset oppover gjennom 77 sluser og var nå 180 meter over
havet. Lengre vekk fra havet
kan man faktisk ikke komme!
Kanal-livet er mer en livsstil
enn en tradisjonell seilas;
avslappet, avstressende, uten
aviser og TV, fransk musikk i
det fjerne. Værmeldinger var
uaktuelle. Det ble tid til gode
samtaler.
Per-Harald reiste hjem 1.
september. Jeg ble værende til
Asbjørn og Maggan skulle
komme 16. september, men
vedlikehold og båtpuss fikk
tiden til å gå, dessuten var
Nevers en spennende by å bli
kjent med.

☛

Nevers – Lyon
Jeg møtte Maggan og Asbjørn
i Paris. Etter å ha sett Triumfbuen, Notre-Dame og vandret
på Champs-Elysées, tok vi
toget til Nevers. Ombord ble
det et glass champagne!
Med nytt mannskap sluset
vi opp i Canal du Centre, som
ville føre oss ut i Saône. Været
var strålende, varmen god og
vi fant idylliske havner for
overnatting.
Fra Desize seilte vi til Diou
og videre fra Paray-le-Monial
til Digoin via en flott akvedukt. Det var liten trafikk på
denne smale kanalen, bare
noen leiebåter og enkelte eksklusive hotellbåter.
Etter Monceaux-les-Mines
kom vi til ferdens høyeste
punkt, 302 meter over havet.
Vi prøvde å finne en liggeplass,
men det var for grunt for våre
1,30 meter, så vi fortsatte nedover til St.-Léger-sur-Dheune.
Da smakte en ratatouille-middag godt etter å ha tatt 28
sluser den dagen! Fra da av
gikk det bare ”nedover” til
Middelhavet, og vi kjente at
lufta ble varmere.
Terrenget ble nå mer åpent
og vindruerankene omkranset
dalsidene. Den siste slusa tok
oss ned 11 meter før vi tøffet
ut i Saone, en mektig flod som
vi fulgte til Chalon-sur-Saône.
Denne byen har en stor og
skjermet marina med alle fasiliteter. Mange velger den som
vinterhavn.
To dager senere tøffet vi inn
under de mange broene i Lyon,
vi nærmet oss Rhône-dalen!
Lyon er en flott by. NotreDame de Fourvière, et fantastisk byggverk, står på en høyde
over byen.
Gourmet-restaurantene i
Lyon er viden kjent, så vi
avsluttet med en fireretters,
helt topp!

☛

Maggan og Asbjørn reiste
hjem, tydelig fornøyde etter
kanalseilasen og etter å ha
gjennomført 86 slusinger! Det
var et flott mannskap – takk
for følget!
Lyon – Provence
Etter fem døgn i Lyon, møtte
jeg Åshild på flyplassen. Nå
skulle vi avslutte årets seilas
sammen!
Vi tok et par døgn i Lyon
og besøkte blant annet et amfiteater, et byggverk fra år 15
f.Kr. Fra Lyon fortsatte vi sørover på Rhône og hadde ti
store sluser med fall fra 11 til
22 meter per sluse foran oss.
Det er langt mellom de gode
havnene nedover Rhône, men i
Valence er det en flott marina.
Valence har en av Frankrikes
flotteste parker.
Etter overnatting i Viviers
endte den neste dagen i Port 2
L'Ardoise, vinterhavnen der
Pierina III vil bli liggende over
til 2010, godt fortøyd i en liten
skjermet marina med flytebrygger og sammen med flere båter
som var ”fastboende”. Som en
danske sa til meg: ”Her ser vi
etter hverandres båter.”
Vi hadde igjen hatt noen
flotte dager sammen.
Kanalseilas er spennende,
utfordrende og gir utallige
opplevelser under veis. Vi var
blitt flinke til å kommunisere
med slusepersonalet over VHF
på fransk. Og det var faktisk
en nødvendighet!
Fire måneder var gått siden
avgang i Moss, 330 sluser og
1818 nautiske mil hadde vi
lagt bak oss.
Herfra har vi tre dagers seilas
til Marseille, men det tar vi til
våren!
(Fritt etter bloggen:
http://pierina3.blogspot.com/

Trond Kristensen satser på helt
ny båttype, (T–34)
i samarbeid med Ole-Petter Pollen og hans ”Racing Clinic”
2,20 m., totalvekt 3 700 kg
(hvorav 36,5 % i kjølen).
Dessuten er det et storseil på 39
m2, fokk (105 %) 28 m2, spinnaker 100 m2 og et asymetrisk
seil på 110 m2. ORCi er ennå
ikke fastsatt. Ole-Petter og
Trond har sammen vært i Italia
og prøveseilt båten, og begge
mener at den er en fornuftig båttype å satse på.
Tronds team vil samarbeide
med Pollen Maritimes nye konsept ”Ricing Clinic”, som skal
hjelpe alle nye T-Yacht-kunder
til de beste resultater. Etter at
Ole-Petter med dette nye båtprosjektet nå har gått inn i respittseilingens verden, ønsker han å
benytte det nettverket han har
opparbeidet seg gjennom sin

lange karriere som aktiv seiler.
Han har hatt møter og samtaler
med designeren Lostuzzi, Italias
beste ORC-team med skipper
Paulo Semeraro, foruten teamet
til Azzura-laget. Disse har valgt
(T-34) som sine båter for å markedsføre sine seil og team.
Semeraro er som kjent leder for
Banks Sails. For Trond og hans
team er EM i ORC, som skal
arrangeres her i Norge i 2011,
det store målet for satsningen.
Det blir sikkert en meget spennende 2010-sesong, som nok vil
vise at (T-34) var et rett valg. Vi
i Signal synes også at samarbeidet med Ole-Petters ”Racing
Clinic” høres spennende ut, og
ønsker Trond lykke til med en
utfordrende satsning.
Runar
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”Det är Team Too Aiming First
och Trond Kristensen, kända för
att ha dominerat lilla klassen i
ORC Norge i två olika First
36.7, som satsar på något lite
roligare. Stort grattis!” står det
skrevet på bloggen ”blur.se”.
Den første (T-34) her i landet
er solgt til Tronds team ”Too
Aiming First”. Teamet, som nå
har valgt å kjøpe denne helt nye
båttypen, vant som kjent ORC i
rankingen for liten klasse her i
landet i 2006, 2007 og 2008,
mens den siste sesongen ble en
nedtur. Som et resultat av det
har Trond i et idrettslig samarbeid med Ole-Petter gått til
anskaffelse av denne nye båten.
Den har målene LOA 9,99 m.,
bredde 3,30 m., dyptgående
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Nå bør kanalbroen
gjenåpnes!
Kanalen i Moss – et kort historisk tilbakeblikk

Signal

Ved leder for Tur- og Havseilergruppen, Arild Johnsen
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Med utgangspunkt i korte glimt,
bl.a. fra boken Kjøbstaden Moss
av F.A.Z. Sandberg, og med
fotos som for det meste er hentet
fra gamle postkortsamlinger, er
det forsøkt å få fram den betydningen kanalen og dens omgivelser har hatt for utviklingen av
byen. Det er hevet over enhver
tvil at kanalen var med på å
starte en av de viktigste utviklingsepoker i byens historie og
på den måten er et av de betydeligste kulturminner fra nyere tid.
Det hører også med til historien
at kanalens betydning for skipstrafikk minsket og stoppet helt
opp i midten av 1970-årene.
Omtrent 10 år etter ble broen
sveiset igjen. Derfor er den diskusjonen som nå har startet om
gjenåpning av kanalbroen viktig,
fordi den kan – som i 1880årene – være med på å skape en
ny bymessig aktivitet rundt
Sundet. En forutsetning for dette
er at kanalbroen på nytt kan
heves, for på den måten igjen å
knytte leden gjennom Værla og
Sundet til Oslofjorden. På årsmøtet i Moss Seilforening 21.
oktober 2009 ble det enstemmig
vedtatt at foreningen skal arbeide aktivt med å få åpnet kanalbroen. Vi så denne saken som
viktig, både for byen og for båtlivet i hele indre Oslofjord. Vår
Tur- og Havseilergruppe vil derfor følge opp saken på vegne av
Moss Seilforening.

Glimt fra den tidlige historien
I forhistorisk tid var hele kanalområdet en del av en større
morene – raet. Raet er bygd
opp av innlandsisen, som trakk
seg tilbake for ca. 10 000 år
siden. Dette raet demmet også
opp Vansjø-vassdraget og forbindelsen mellom Sundet og
Værla. Før den tid besto Jeløy
av to øyer (Bjørnåsen og
Rambergåsen). Raet formet i
store trekk det landskapet vi
kjenner i dag. Værlesanden dekket områdene på to sider av
kanalen, med hovedvekt på bysiden. Jeløy var en halvøy som
stakk ut i Oslofjorden.
På 1600- og 1700-tallet var
havna i Moss knyttet til
Mossesundet. Her foregikk en
betydelig utskiping av trelast fra
sagbrukene i Mosseelva. Da
danskekongen fattet interesse for
Moss, og byen fikk kongelig
besøk, ble fokus satt på den
lange seilasen rundt Jeløya og at
sundet var islagt på vinteren. Så
tidlig som i 1605 uttrykte
Kristian 4. i brev til en sentral
mosseborger at det måtte være
en ypperlig fordel om Værlesanden ble gjennomskåret av en
kanal, slik at det kunne bli en
sammenhengende seilingsled
mellom Værla og Sundet. Neste
gang en konge besøkte Moss,
var det Fredrik 4. Han var på
reise i Norge i 1704 og skulle
besøke Moss Jernværk. Da ble

det samme temaet tatt opp i
samtalene med kongen. Det var
enighet om at det kunne være
hensiktsmessig å ”gjennomgrave” Værlesanden.
Tidlig 1800-tall – diskusjonen
konkretiseres
Deretter gikk kanaldiskusjonen
mer eller mindre i glemmeboken
inntil det i året 1800 ble opprettet et ”Moss Værle-brygge- og
Kanalselskap”.
I juli 1807 ble det lagt fram
et prosjekt til kanal over Værlesanden. Kanalen skulle være
1050 fot lang, 121 fot i bredde
og 15 fot i dybde og med kostnad på 50 891 riksdaler. Den 7.
april 1812 ble planen godkjent
av Kong Fredrik 6. Og 7. august
1813 ga den statlige KanalHavne- og Fyrdireksjonen tillatelse til oppstart av arbeidene.
Men på grunn av krigstilstanden
ga kongen allerede 2. september
samme år beskjed om at arbeidene inntil videre skulle stanses.
Kommunen overtar initiativet
I 1820 overtok den kommunale
Havne- og kanalkommisjonen
prosjektet. I årene 1834,1840
og1848 ble det vurdert å oppta
arbeidene. Sommeren 1850 ser
det ut til at saken igjen kommer
på rett spor. Ingeniør oberst Nils
Ericsson som hadde vært med
på byggingen av Göta kanal
varpå gjennomreise og ble bedt
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om å se på kanalplanen. Han
bekreftet at det var mulig å
gjennomføre disse kanalarbeidene. Det var imidlertid nødvendig å bearbeide planen av 1813.
Den 3. juni 1851 fremmet
Ericsson et ”forprosjekt” hvor
det også inngår en bro over
kanalen. I de tidligere planene
som var basert på feilaktige
vannstandsmålinger der en høydeforskjell på 1 meter var påvist
mellom Værla og Sundet, var
det lagt inn en sluse for å ta opp
høydeforskjellen. Slusen ble derfor utelatt i det endelige prosjektet. Etter innstilling fra havnekommisjonen vedtok Moss formannskap 26. september 1851
Ericssons prosjekt. Etter flere
undersøkelser ga Kong Oscar
den 30. juli 1852 tillatelse til å
starte byggingen. Etter offentlig
bekjentgjøring ble anbudet fra
Kaptein A. de Waligorski godtatt, og kontrakten med havnekommisjonen underskrevet 19.
januar 1853. Arbeidene ble
etter dette gjennomført og kanalen – med bro til Jeløy – sto ferdig i 1855. Den ble åpnet for

trafikk i 1856.Tollboden ble
bygget i 1859 på bysiden, tett
inntil broen.
Umiddelbar suksess
At åpningen av Værlesanden var
en suksess, viser antall fartøyer
som passerte. I tidsrommet 1886
til 1894 passerte mellom 4000
og 6000 båter per år. Enkelte år
var antallet litt lavere på grunn
av isforholdene i Mossesundet
Men den store trafikken sikret
også kanalens økonomi. Åpningen av kanalen førte til at den
videre leden, både sydover og
nordover, ble sikret med fyrlykter på Revlingen, Kanalmoloen,
Kippenes og Saueholmen ved
Son i 1887–1888. Dermed ble
Mossesundet, kanalen og Værla
en viktig led for postføringen og
den allmenne skipstrafikken.
Åpning av kanalen førte med seg
en betydelig utvikling av byen
Åpningen av kanalen førte også
til nyetableringer og videreutvikling av industri rundt Mossesundet, ikke minst utviklet det
seg en betydelig skipsbygging.

De fleste båtene ble bygget på
Moss Skibsværft, den såkalte
”Vogt Værven”. Tvillingbrødrene Johan og Jørgen H.
Vogt overtok verftet i 1870, men
det hadde vært bygget båter her
fra 1850. Det ble bygget nye
skip i rask rekkefølge samtidig
som det ble drevet betydelige
vedlikeholds- og reparasjonsarbeider på denne forløperen til
Moss Værft & Dokk
(”Værven”). Etableringen av
verftet førte igjen til at det ble
etablert flere rederier i byen.
Mossesundet var også en betydelig vinteropplagsplass. Kanalåpningen førte videre til en betydelig økning i dampskipsrutetrafikken Til sammen var det ca.
60 forskjellige anløp av skip
som skulle til Kristiania, Drammen, Horten, Kristiansand,
Mandal, Stavanger, Bergen og
Nord-Norge. Til utlandet gikk
det ruter ukentlig til København,
og hver 14. dag var det avgang
til Hamburg. Dampskipet Moss,
som ble bygget i 1854–1855,
gikk i fast rute Moss-HortenKristiania.

GLIMT FRA KANALEN FRA 1890-1928
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Seilskute fra ca. 1890.
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Bilde fra Landsregattaen 1909.
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Bastø II gjennom kanalen ca.1920.

Folkeliv i kanalen 1928.

Signal

Kanalparken fra ca. 1910.
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Mathias i knallhard
trening – nå i Miami,
USA, før sesongstart
i januar
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World Cup i Laser for neste
sesong starter med første regatta i Australia i desember.
Likevel har den norske lasergjengen valgt å trene i USA.
Logistikken og redusert økonomi i Norges Seilforbund gjør at
det gir et bedre totalopplegg
for seilerne. Neste World Cup
går nettopp i Miami, hvor vi
nå befinner oss, i slutten av
januar 2010.
I begynnelsen av desember
dro vi, dvs. fem gutter og tre
jenter, over til USA for å trene
i varmere strøk enn hjemme,
samtidig som matchingen her
er god. Vi fikk jo en trener
med oss over også.
Jeg jobbet mye med logistikken på forhånd, og alle båtene
vil være på plass når jeg er tilbake i Miami i januar. Mitt
mål nå er å få flest mulig timer
på vannet. Teknikken skal også
forbedres, spesielt for meg er

det inn og utgangen av slagene
både med fart og med styring
som trener å bli bedre. Trening
med andre gode seilere, deriblant engelske, danske og
amerikanske, er utrolig bra
motivasjon for meg. Hjemme
er det blitt for mye ”hverdag”,
så en reise, mer varme, og
mange andre seilere er min
motivasjon i de vanskelige vintermånedene jeg ellers ville hatt
her hjemme. I tillegg har på
nytt sykdom gitt meg nedturer.
Jeg må hente meg inn igjen før
det blir ny fremgang. Jeg har
vært både forkjølet og hatt
mageproblemer, noe som ikke
bidrar positivt, all den tid jeg
forsøker å gå opp i vekt. Når
seiling nå er blitt en jobb, er
det viktig å være motivert, så
jeg skal tilbake til Miami i
januar 2010.
Om sykdom har gitt noen
nedturer, har fysiske tester vært

en av oppturene hjemme. Jeg
har perset på mange tester og i
ren beinstyrke er jeg sterkest.
De andre oppturene har vært
seiling i Sverige, der vi har
vært fra tre til fire norske sammen med de svenske i et godt
miljø i Göteborg. Jeg har alltid
hatt best fremgang gjennom å
trene med seilere som rent teknisk er mye bedre enn meg. Jeg
ser også det at jeg nærmer meg
Kristian Ruth; ikke hver gang,
men jeg ser en positiv trend.
Det går den riktige veien –
fremover.
Det har vært lite seiling i
Moss den siste tiden. Jeg har
faktisk vært mest på Søly som
trener for våre optimistseilere.
Som seiler er det alltid best for
meg å være flere seilere sammen. Det er bedre å være alene
på Søly og på Værla enn ikke å
seile i det hele tatt, men det sliter på motivasjonen når
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lig i Horten i våres, men etterpå gikk det bedre.
Sesongen 2009-2010 starter
som tidligere nevnt i Australia,
så i Miami før den tredje i
påsken på Mallorca. Etter oppholdet i Miami sendes båtene
til Mallorca der vi skal trene i
februar og mars før World
Cupen der i påsken. Deretter
går det slag i slag i europeiske
farvann; Hyères, Holland og
Kiel.
Målet mitt for 2010 er først
og fremst å komme på seniorlandslaget. Gode resultater fra
World Cupene må da presteres.
Jeg er i dag på Toppseil, ofte
kalt Junior landslag, men vil ta
et skritt til. Jeg skal seile
Junior-EM i år også, og har
som mål å bli ”topp 10”.
Utover slike resultatmål er det
viktig å få til seiljobben jeg nå
har; innarbeide gode daglige
rutiner, effektiv trening og topp
motivasjon. Jeg skal jo gjøre
dette noen år fremover, helt til
OL i 2012, så å få etablert meg
allerede nå er viktig.
Det jeg savner mest i forhold til trening, er en å trene
fysisk styrke med. Jeg vil søke
litt i toppidrettsmiljøet i Moss,
eventuelt trene mest mulig på

Olympiatoppen i Oslo. Men
det hadde vært flott å ha et lite
miljø i Moss. Laserklassen i
seiling er en båtklasse med veldig små marginer. I en regatta
har jeg ingen anledning til å
gjøre en feil eller ta en pause,
hvis jeg vil vinne. De andre i
World Cupen har trent og seilt
i veldig mange år. Veldig
mange er akkurat like gode i
store deler av seilingen, så det
er viktig å ha stor kapasitet,
både fysisk og psykisk, slik at
jeg under seilingen kan holde
hodet kaldt og ha overskudd
til å tenke taktisk og strategisk.
Det er her jeg tidligere har vist
styrke i forhold til andre. Skal
jeg kunne bruke det til min
fordel, må jeg bli like god som
de andre på alt annet.
Til slutt vil jeg gjenta, også
for meg selv, at jeg fortsatt
synes det er utrolig gøy å få til
noe, og se at det blir resultater
av det jeg gjør. Regattaiveren
er fortsatt min indre drivkraft.
Jeg vil komme først – og det
skal jeg en dag!
Takk for at dere følger meg
i min seiling.
Miami, USA,
Mathias Mollatt
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tåka henger, og det er kaldt.
Jeg har ingen problemer med å
innrømme det. Jeg har vært
der så lite den siste tiden at jeg
nok må si at det ikke ville ha
gitt meg hjemmebanefordel
hvis vi hadde seilt regatta der
nå.
Min arbeidsdag inkluderer
alltid en treningsøkt eller to,
selv om jeg den siste tiden har
brukt veldig mye tid på planlegging og logistikk for hele
laget og forsøkt å skaffe meg
flere sponsorer. Det har vært
mitt ansvar å få båtene over til
USA, med mye papirarbeid og
telefoner til amerikanere for
fortolling og transport. Vi
skulle også ha en billigst mulig
reise over og dessuten finne et
sted å bo. Det var litt underlig
selv å stå for hele strukturen
hver dag. Tidligere var det jo
skolen som sørget for det. Det
har gått bra hittil, men jeg innser at jeg bør få mer ut av
dagen. Jeg må bli mer effektiv i
starten av dagen.
Hjemmekontor er ikke alltid
like effektivt.
Etter min forrige rapport til
SIGNAL har jeg seilt NM, og
der ble jeg nummer 3. Totalt
sett er jeg fornøyd, fordi jeg
første dagen klarte å slå
Kristian Ruth, og fordi jeg,
etter en veldig dårlig andre
dag, klarte å snu trenden, og
seilte godt og inspirert den
siste dagen. ”Ustabil” er et ord
som kjennetegner innsatsen
min også i World Cup-regattaen i Weymouth. Rett nok var
det variabelt vær der en dag,
og seilingen ble innstilt på
grunn av for mye vind, men jeg
skulle gjerne ha kommet til
gullfinalen. Den gang ei – jeg
ble nummer 70 til slutt. Når
det gjelder resultatene i forrige
sesong må jo toppen være
totalseieren i Norges Cupen i
Laser Standard. Jeg startet dår-
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«Britannia» - hva nå?
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Sigurd Coates – medlem av Moss Seilforening – kommer til
temamøte i Tur- og havseilergruppen onsdag 24. februar kl.
19.00 og forteller om sitt store prosjekt under tittelen
«Britannia» – hva nå? Foredraget inngår i Moss
Seilforenings 50-års jubileumsmarkering. Det første foredraget i jubileumsmarkeringen ble holdt av Torstein Arisholm
og het "Seilbåter, seilere og seilerkultur for 100 år siden".
Sigurd Coates har brukt tolv år på å bygge en replika av
«Britannia» i Russland. Originalen var kong Edwards private yacht og en av seilsportens mest berømte båter. Nå ligger hun i Son, klar for rigging og videre arbeider for i løpet
av 2010 å komme under seil.

Yachtens historie
Båtens design ble regnet som
svært avansert for sin tid, og
den første regattasesongen vant
hun hele 33 seire av de 43 seilasene hun deltok i. Neste
sesong vant hun alle de syv
regattaene i Middelhavet, og
på hjemmebane slo
«Britannia» America’s Cupvinneren fra 1893, «Vigilant»,
uten vanskeligheter. Pengepremiene, som var vanlige den
gangen, var nok til å dekke
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Tur- og havseilergruppa
Regattakomiteen

TERMINLISTE FOR
NAVIGARE CUP 2010
En ny sesong ligger foran oss.
I fjor var vi utrolig heldige
med vind og vindretning hver
onsdag og vi fikk seilt alle
onsdager. I jubileumsåret satser vi på at vi er like heldige
med minst 35 båter på start
linjen. Hovedmålet med
Navigare Cup er som kjent et
sosialt samvær og å bli bedre
skippere.

Onsdagsseilas
Onsdagsseilas
Onsdagsseilas

2. juni
9. juni
16. juni

Sommerferie
Onsdagsseilas
11. august
Onsdagsseilas
18. august
Onsdagsseilas
25. august
Onsdagsseilas
1. september
Onsdagsseilas
8. september
Hard days night 10. september
Onsdagsseilas
15. september
Onsdagsseilas
22. september
Onsdagsseilas
29. september
Seilforenings høstturseilas
24., 25. og 26. september.
Andre seilaser
HH Skagen Race

både vedlikehold og langt på
vei de 10 000 pund det hadde
kostet å bygge båten. Fra 1897
var interessen for å kappseile i
de store båtene på retur.
Bortsett fra at «Britannia» fungerte som sparring partner for
Sir Thomas Liptons America’s
Cup-utfordrer «Shamrock I»,
ble det lite kappseiling for
båten, som i en periode på 15
år skiftet eier hele seks ganger.
Båten havnet imidlertid igjen
hos kongefamilien, og med løftet fribord og redusert seilføring gjorde de «Britannia» ideell for elegante seilturer.

V. Etter en heller mislykket
regattasesong i 1913 og deretter fire år i opplag under første
verdenskrig besluttet den nye
eieren å sette henne tilbake i
full regattastand. Det viste seg
å være smart, for i 1923sesongen vant båten 23 av de
26 regattaene hun stilte opp i. I
1931 ble båten rigget om og
fikk bermudarigg, noe som
viste seg ikke å være vellykket,
og
«Britannia» ble gradvis distansert på regattabanen av de nye
J-båtene. I 1935 seilte hun sin
siste regatta i Cowes.

«Britannia» følger kongen
Etter Edward VIIs død ble
båten overtatt av kong George

Ingen fikk overta
Kong George døde i 1936 og
etterlot seg beskjed om at der-

12.-14. mai

Vi tar forbehold om endringer.
Den endelige terminliste kommer på Navigare møte 14.
april.

som ingen av hans sønner ville
overta båten, skulle heller
ingen andre overta
«Britannia». Det var Sir Philip
Hunloke, båtkapteinen om
bord under mange år, som fikk
den tunge oppgaven å bringe
båten til sitt endelige hvilested.
Den 9. juli 1936 ble
«Britannia», etter at riggen og
alt utstyr var fjernet, tauet til
utsiden av Isle of Wight der
hun ble senket på havets bunn.
For noen år siden fikk lokale
fiskere med seg beslag fra
båten i trålen, og først da
kunne man med sikkerhet si
hvor «Britannia» lå.
For Tur- og havseilergruppen,
Arild Johnsen, leder
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Terminliste:
Onsdagsseilas
19. mai.
Pinseseilas til Hankø
22.-23. mai
(dato med forbehold)
Onsdagsseilas
26. mai
Vikenrace*
28.-30. mai

Færderseilasen
11.-12. juni
Raymarine Race 21.-22. august
Hollenderseilasen 28.-29. aug.
Av de 14 seilasene er det 8 som
teller.
*Denne seilasen er en turseilas
i Ytre Oslofjord «Vikenrace».
Dette er et samarbeide mellom
Moss-, Tønsberg- og Horten
Seilforeninger. Seilasen kommer i stedet for Jeløy Rundt og
teller ikke i resultatene for
Navigare Cup.
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Ny vandrepokal for årets beste
idrettslige prestasjon
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Didrik Walboms minnepokal «Hilda» til «Årets seiler»

40

Hvem er nå Didrik Walbom og
hans seilbåt ”Hilda”, vil nok de
aller fleste undre. Fra årboken til
KNS av 1921-22 finner vi at
Didrik Walbom ble innmeldt i
NFL (senere KNS) i 1895, og at
hans båt ”Hilda” ble konstruert
av Chr. Jensen og bygget i 1897
hos S. Gudmundsen i Asker. De
vitale målene på båten var: LOA
7,54 m, LVL 6,86 m, B 2,35 m,
seilareal 55,00 kvm. og klasse: 7
sl. sp.
I forbindelse med
arbeidet med jubileumsboken,
gjøres det også en innsats for å
grave fram det som var av seilaktiviteter i Moss på slutten av
1800- og i begynnelsen av 1900årene. I Norges Seilforbunds

jubileumsbok ” 25 år i seilsportens tjeneste” står det da også at
det ble dannet seilforeninger i
både Fredrikstad og Moss i
1882. Men J.H. Vogt, i boken
”Fra småbylivet i Moss”, forteller at det ble avholdt kappseilas
på Værla med 30 deltagende
båter allerede i 1877.
Med KNS’ 50-års jubileumsbok som kilde finner vi mossebåten ”Hilda” som premiert båt
under NFL sin årlige regatta i
Kragerø sommeren 1897: ”I
syvende klasse hvor der startet
ikke mindre enn 15 båter tok
den velkjente spissgatter
”Hilda” første premie”. Allerede
året etter var det landsregatta i

Moss, og da var for øvrig
Kristiania Seilforening vertskap.
Her følger det som er skrevet
om regattaen i KNS sin 50-års
jubileumsbok:
”Fartøiene samledes 1.
august og om aftenen var samtlige deltagere i regattaen også de
tilstedeværende utenlandske seilere innbudt til en velkomstseksa
på Moss Hotel. Tirsdag den 2.
og onsdag den 3. august fant de
to første regattaene sted.
Foruten fem fartøier fra
Stockholm var det møtt opp fra
Göteborg en eskadre på ikke
mindre enn 12 fartøier og fra
København møtte ett fartøi.

☛

dommerbåten ”Nap” opplever
de turen nærmest som en undervannstur. Etter annen dags seilas
er det fest med premieutdeling
på Fjærholmen og vi lar ”Seilas”
fortelle: Det har sin interesse at
notere at den kjendte seiler kjøbmand Didrik Walbom paa Moss
med sin baat ”Hilda” tok sin
75de præmie ”.
Hans barnebarn kan forøvrig fortelle at
han på den tiden fikk hederstittelen ”Sølvtyven i fra Moss”.
Det var jo den gang alle premier
var som sølvpokaler.
Disse historiske tilbakeblikkene gav oss blod på tann, og vi
bad Anton Zeiner om å hjelpe
oss til å komme i kontakt med
Didrik Walboms sønnesønn. Til
alles glede fant vi at Larvik
kommunes premie og et stort
bilde av båten er tatt meget godt
vare på. Det er, i samråd med

Anton Zeiner, også i tråd med et
ønske fra familien Walbom her i
Moss at denne 110 år gamle
pokalen fra nå av settes opp som
en evigvarende vandrepokal til
”Årets Seiler” i Moss
Seilforening. Også nevnte bilde
er nå gitt oss som gave. Denne
nyheten har selvfølgelig vår forening mottatt med både glede og
entusiasme.
Videre er det bestemt at den
flotte 25 cm høye sølvpokalen
og bildet skal settes i en glassmonter i klubbhuset og alltid
oppbevares der. På den ene siden
av pokalen står det inngravert:
”N.F.L. Regatta ved Larvik
1899. Præmie fra Larviks
Kommune.” Og på den andre
siden: ”Hilda, for hurtigste
Seillads i 6te og 7de Klasse.
Didrik Walbom.”
Runar

Følgende statutter er satt opp
for denne prisen fra og med
seilåret 2010:
•

Didrik Walboms minnepokal «Hilda» tildeles hvert år til
«Årets seiler» i Moss Seilforening

•

Pokalen, som er foreningens høyeste idrettslige utmerkelse,
er evigvarende.

•

Pokalen oppbevares alltid i monter i klubbhuset.

•

Pokalen kan bare tildeles en seiler som er medlem av
Moss Seilforening.

•

Pokalen tildeles en person og ikke et ”team”.

•

Pokalen tildeles hvert år og kun til idrettslige prestasjoner
i løpet av kalenderåret.

•

Pokalvinners navn inngraveres på en plate i monteren.

•

Det føres, i egen bok, protokoll over vinners navn og de
idrettslige prestasjoner for tildelingen.

•

Juryen, som består av tre personer, er suveren i sin
bedømmelse og ledes av foreningens sportslige leder.

•

Øvrige to jurymedlemmer, med idrettslig kompetanse, velges
av gruppestyrene i Jollegruppen og Tur- og havseilergruppen.

•

Juryen konstituerer seg hvert år før sesongstart for å følge
foreningens alle idrettslige aktiviteter.

•

Rådet fungerer som kontrollorgan for at alle punkter i
statuttene til enhver tid følges.

Signal

Startlinjen var på Værlebukten
og løpet gikk norden- og vestenom merkebåt ved Vallø.
Distansen var 25 kvartmil og for
de minste båtene. For de større
klassene gikk løpet via merkebåt
ved Stalbergsodden, norden- og
vestenom en ved Bastø fyr utlagt
merkebåt, sønnen- og vestenom
merkebåt ved Mefjordbåen og
samme løp tilbake over startlinjen. Om ettermiddagen ankom
H.M. Kong Oscar om bord på
det svenske chefsfartøi Drott og
ankret opp på Værlebukten,
hvor han ble mottatt med kongesalutt fra den oppankrede torpedobåteskadre, som Valkyrien
som chefsfartøi var beordret til å
være til stede under regattaen, så
H.M. Kongen efter eget ønske
kunde overvære regattaen på et
norsk fartøi.
Etter denne helt igjennem vellykkede seilas samledes man om
aftenen til souper med dans i
Moss Hotel, hvor Hans Majestet
beæret foreningen med sitt nærvær. Under souperen utbragte
foreningens formann (Kristiania
Seilforening) N.M. Thune et leve
for H.M. Kongen, hvorefter
denne utbragte foreningens skål.
I syvende klasse startet bare cruisere. ”Hilda” tok første premie
og ”Ingeborg, tilhørende grosserer Thor Larsen, Oslo, annen
premie.” Under landsregattaen i
Larvik året etter, i 1899, vinner
båten ”Hilda” med Didrik
Walbom fra Moss C-klassen og
mottar samtidig både Damenes
pokal og Larvik kommunes premie!
Videre kan vi lese om samme
Didrik Walbom i Tønsberg
Seilforenings jubileumsbok i
kapittelet fra 1923:
”Det nære samarbeidet med
Fredrikstad Seilforening førte
blant annet til en fire dagers
St.Hans regatta, med to dagers
seilas på regattabanen til T.S. og
de to siste ved Hankø. Særlig
søndagsseilasen ble frisk, med
stiv kuling fra syd. Om bord på
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De tre startende båter i frostrøyken Foto Harald Molvig.

Den Lille Seilas’ 10-årsjubileum

Bikkjekald og sjarmerende seilas...

Signal

...var overskriften i nettutgaven
til Moss Avis etter det tiende
året med Den Lille Seilas.
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Harald Molvig var primus
motor for å få i gang seilasen
for ti år siden. Den var tenkt
som et tilbud til de seilerne
som har båt liggende ute i
havna hele året. Seilasen var
ment å være en uhøytidelig tur
på fjorden, med eller uten seil,

og en sosial samling i klubbhuset etterpå.
Slike vinterseilaser er blitt
tradisjon også andre deler i
landet, blant annet i Bergen,
Stavanger og Bodø. Utgangspunktet er at man til nyttår
ønsker ”å få liv i” båten etter
at den har stort sett har ligget
”i dvale” siden den siste seilasen i midten av oktober.
Samtidig som man ved vinter-

solverv ser at solen har snudd.
Man går nå fortrøstningsfullt
inn i en ny sesong, som for
mange begynner i påsken.
Det er bare en gang at seilasen har vært avlyst, og det var
den syvende seilasen, i 2006.
Da var det flotte forhold, bortsett fra at det ble vindstille.
Etter flere utsettinger ble seilasen avlyst. Det var påmeldt ni
båter med i alt 35 seilere.

☛

Til årets jubileumsseilas var
det påmeldt syv båter med i alt
30 seilere. Etter en lengre kuldeperiode med temperaturer
mellom 15 og 18 minusgrader
ble antall båter som startet
redusert til fire, hvorav tre seilte regatta, mens en motorseilte.
Banen ble kort: Fra Søly til
grønn stake vest for Revlingen
og retur. Etter en fellesstart
varierte tiden mellom 50 og 60
minutter. Det var, etter utsagn
fra seilerne, nok til at de ble

forholdsvis nedkjølt.
Det var DEN LILLE HAVFRUE med Torild Bakke og
Stig Rolfsvåg som vant – etter
LYS- beregningen – knepent
foran Walter Kristiansen og
Oddvar Günther.
Etter seilasen var det samling i klubbhuset med ca. 25
deltagere som koste seg i peisvarmen. Det ble servert varm
gløgg og en fantastisk fiskesuppe. Praten gikk og man fikk
diskutert store og små begiven-

heter i seilverdenen. Samlingen
skapte optimisme og ønsker
om videreføring av den gode
sosiale stemningen også til de
andre regattaene i Moss
Seilforenings jubileumsår 2010.

Arild Johnsen
Formann i Tur- og
havseilergruppa

Jubileumsprogram
JANUAR – MARS
Temakvelder, Sjøfareren, historisk foredrag om seilsportens begynnelse, Britannia og
NORSTEAM
APRIL
27.–31. april: Påskeleir
MAI
1. mai: Formell åpning i Søly. Flaggheis, salutt med Gunda, defilering på Værla
JUNI
Seilsportuke hvor alle våre arrangement blir annonsert og vil være åpne for alle.
JULI
Markering av jubileumsdagen 4. juli i Søly med stor festflagging på alle båter i
havna, grillfest ved signalmasten og lansering av jubileumsbok
AUGUST
14. august: Jubileumsfest i Søly for medlemmer og innbudte gjester
20.–22. august: Raymarine Race og Sjøsportuke i samarbeid med Moss kommune

Signal

SEPTEMBER
10.–12. september: Europacup, Nordisk og Norgescup for Laserklassen, NM for
Formula 18
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Ingen sommer uten
seilskole!
Tradisjonen tro ble det også i sommer arrangert
seilskole for barn på Søly
I de senere år har vi hatt gleden av å arrangere
seilskole i Moss Seilforening og aldri har vi hatt
bedre værforbeholt enn i år!
Som i de senere år har vi hatt to flotte kull,
omtrent femti seilere totalt, nye og gamle. De to
kullene er fordelt på to uker, nemlig uke 27 og
32.I begge treningsukene har vi treningstid fra kl.
10.00-15.00, men det er trenere på plass fra kl.
7.30-17.00, slik at det skal bli lettere å prioritere
seilskole også for de som har foreldre i jobb.
Seilerne har i år hatt en over gjennomsnittlig
bratt læringskurve. Det ble etter fire fullendte
dager med seiling som hovedaktivitet, arrangert en
enkel regatta på dag fem, noe som gikk overraskende bra, takket være topp innsats fra alle trenere, ni i tallet. Lars Egil, Tina, Monica, Per,
Kristiane, Thomas, Jens Kristian og forfatterne.
Et keiterium for å skape en vellykket seilskole
er dyktige, selvstendige og ansvarlige trenere.
Sikkerhet, trivsel og læring skal gå hånd i hånd,
og det er de nevnte trenere som får hjulene til å gå
rundt.
Trygge rammer skaper et trivelig miljø for de
vordende seilerne, der de kan leke seg fram til en

Den som god seiler skal bli, må tidlig krøkes!

Signal

Davids og Viktor.
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forståelse for seilsporten og forhåpentligvis få lyst
på mer.Det er ikke til å komme unna at rekruttering er et nøkkelord i seilskolesammenheng, ikke
minst fordi seilskolen nå er foreningens viktigste
rekrutteringsverktøy.
Felles bading

En hjelpende hånd.

Mange jenter med.

Kullseilingskurs med Thomas.

Her er alt i orden ser det ut til.

Signal

I seilskolen har vi et meget godt samarbeid med
Kulturskolen i Moss kommune, som hvert år tilrettelegger for at «Ferieklubben» kan gi et aktivitetstilbud til byens unge i ferietiden. Om lag halvparten av
deltakerne som aldri før har seilt, og som ikke har
søsken eller nær familie i seilmiljøet, introduseres for
sporten nettopp gjennom denne ordningen, der kommunen aktivt informerer alle elever på grunnskoletrinnet om ferieklubbens ulike tilbud. Dette gir oss
derfor verdifull tilgang på nye håpefulle seilere, og vi
setter stor pris på dette samarbeidet.
En tilbakevendende utfordring for seilskolen er å
tilrettelegge utfordringer av passe vanskelighetsgrad
til alle, uansett alder, utvikling og iver. Ytterlighetene
er de som ikke kan få nok av optimistjollen, og de
som synes det er mest moro med motorbåt og
bading. Av erfaring viser det seg at en gruppeinndeling er hensiktsmessig, noe som også gjør at vi
klarer å beholde oversikten til enhver tid. Seileerne
får en gruppe med en kontakttrener for å forholde
seg til, og tilbakemeldingene er kun gode på denne
løsningen.
For oss er det viktig å vise rekruttene hvilket
fabelaktig miljø vi har i seilsporten, ikke bare på
vannet, men også på land. Vi seiler så mye vi kan
uten at det blir altfor ensformig for de rastløse håpefulle, og vi har masse annen moro for resten.
Gjennomgripende i all seilingen, badingen, lekingen
og alle de titalls andre aktivitetene vi gjør i løpet av
en seilskole er det helhetlige fokuset på sjø- og badevett, sikkerhet og å finne glede ved å være på og ved
sjøen. Vi har en enestående mulighet til å skape
seilglede hos deltakerne, og mener at seilskolen i seg
selv er langt på vei en optimal plassform for rekruttering av unge til sporten vår.
Hovedutfordringen slik vi ser det nå er foruten å
etterleve de allerede nevnte visjoner i seilskolen, å
sørge for å ta vare på de som stiller opp på første
ordinære trening etter sommerferien - da som ferske
og sultne seilere.
Hilsen Hans Bendik og Andreas

Konsentrasjonen på topp.
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Moss Seilforening er avhengig
av hjelp fra næringslivet!
Og dette er de som støtter oss:

HELLY HANSEN
BELAMARIN
RAYMARINE
NORDLIE AUTO
HEITMANN MARIN
SPAREBANK1
SEATRONIC
COATES ELEKTROMOTOR
HANDELSBANKEN
FUGLEVIK BÅTSERVICE
KAEFER
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
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

MOSS SEILFORENING

