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Overall vinner i Færderseilasen

Jørn-Erik Ruud med mannskap runder Færder fyr

Foto: Axel Nissen-Lie, Seilas

Det er på høy tid å ta en full gjennomgang
av nye krav og behov i havn og klubbhus

Tradisjonen tro er årets
siste nummer av Signal
fylt med god lesing fra
året som gikk. Vi har
hatt et aktivt idrettsår
som er godt dekket i
årsberetninger og
separate artikler. Kanskje
har det vært i overkant
mye å ta tak i på
arrangørsiden, med fem
store stevner, påskeleiren
inkludert. Vi kan
imidlertid glede oss over
at seilerne som har
besøkt oss har satt pris
på jobben vi har gjort, og
som regnskapet vil vise,
har innsatsen gitt gode
inntekter.
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Vinterhalvåret betyr tid
for opplading, refleksjon
og planlegging.
Sportskomiteen har lagt
føringer for neste sesong,
med langt færre regattaer enn
i år. I 2012 skal fokuset
flyttes mot våre interne
arrangementer, med samlende
og sosial profil. Vi er inne i en
brytningstid. For få år siden
var Optimist- og E-jolleklassene dominerende. Nå er
Feva blitt en stor klasse, vi
har Zoom8, 29'er, Laser og
F18. Det er flott med mange
klasser, men det er også
krevende å bygge miljø når
seilere og foreldre skal finne
fellesskap på tvers av
gruppene. Tur- og havmiljøet
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vårt er også i endring. Det
skjer spennende ting med
satsinger som blant andre
Drømmen, NorSteam og
Wolfpack der vi finner flere
gode mosseseilere med
ambisjoner. Denne satsingen
er med å bygge bro mellom
jollemiljøet og det tradisjonelle tur- og havmiljøet.
Vi har et anlegg og en
beliggenhet på Søly som de
fleste andre seilforeninger
misunner oss. Samtidig må vi
se i øynene at tiden går,

klubben vokser og at
ting ikke varer evig. Det
er på høy tid å ta en full
gjennomgang av nye
krav og behov i havn og
klubbhus. Moss
Seilforenings formål er å
drive idrett. Jeg er svært
opptatt av at når vi nå
setter i gang prosessen
med å modernisere og
oppgradere anlegget vårt,
så må dette ikke gå på
bekostning av at vi skal
vokse og utvikle oss som
seilforening. Heldigvis er
vi en ressurssterk
forening. Vi er mange i
havnen som kan bidra til
å gjennomføre et slikt
prosjekt. Seilforeningens
styre har i denne
sammenheng anmodet
Rådet om å komme opp
med et forslag til
planlegging og organisering der det skal sikres at
alle behov avdekkes, og at vi
får en organisering som
tillater full videre drift mens
oppgraderingen foregår.
Mange har sett frem til at
denne prosessen skal komme i
gang. Tiden er moden,
økonomien er god, og det
spirer av gode ideer innen alle
grener av foreningen. Med
årsmøtets tilslutning vil vi
være godt i gang i 2012.
Thorstein Tønnesson

Moss Seilforening
Årsmøte 2012
avholdes i Klubbhuset, Søly onsdag 15. februar kl. 19.00
Dagsorden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vedtak om lovlig innkallelse av Årsmøte
Valg av møteleder
Valg av referent
Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen og være tellekorps
Behandle foreningens årsmeldinger for 2011
Behandle foreningens regnskap, samt revisorberetning for 2011
Behandle innkommende forslag
Fastsette kontingenten for 2012
Vedta foreningens budsjett for 2012
Bestemme foreningens organisasjon for 2012
Valg for 2012
Tildeling av Moss Seilforenings årlige fortjenstfulle utmerkelser:
”Årets Seiler”, ”Dommerpokalen”, ”Kr. Hermansens minnepokal”, ”Havfruepokalen” og
”Sjøfareren”.
• Avslutning
Ta med denne utgaven av Signal på Årsmøte.
Det blir en kort pause, under forhandlingene, med en enkel gratis servering av kaffe og wienerstang.
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Årsmelding fra Hovedstyret
Hovedstyret har bestått av:
Leder
Nestleder/sportslig leder
Sekretær
Kasserer

Thorstein Tønnesson
Trygve Leergaard
Nina C. Leander
Hans-Peter Raspotnig

Leder
Leder
Leder
Leder
Leder

Per Bakke
Arild Johnsen
Cato Gleditsch
Ingerid Lund
Ivar Olsen

jollegruppen
Tur- og havseilergruppen
finansgruppen
klubbhuset
havnestyret

Hovedstyret har i foreningsåret
2011 avholdt 6 styremøter og et
åpent strategimøte.
Hovedstyreleder, sekretær og
kasserer har stått for den daglige
driften av foreningen, og gruppelederne har hatt ansvaret, både
sportslig og økonomisk, for sine
respektive grupper.
Nestleder, som er leder av
sportskomiteen, har også hatt
det overordnede ansvar for
intern opplæring. Hovedstyret
stilte med tre representanter til
generalforsamlingen i Norges
Seilforbund, som ble arrangert
på Kielbåten 25-27. mars.
Moss Seilforening har 694
medlemmer, og foreningens
økonomi ansees å være god.
Helly Hansen er fortsatt
foreningens hovedsponsor og
Belamarin har gjennom Moss
Raymarine Race bidratt
betydelig, både økonomisk og til
å sette Moss Seilforening på
regattakartet når det gjelder
storbåtarrangement, både
sportslig og sosialt.
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En stor takk går til alle andre
sponsorer og samarbeidspartnere
som har støttet foreningen
gjennom året, det være seg ved
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kjøp av reklame på våre
optimistjoller og flytebrygger,
kjøp av annonseplass i SEILmagasinet samt andre verdifulle
bidrag. Våre sponsorer bidrar i
stor grad til at vårt brede barneog ungdomsarbeid kan
opprettholdes. Samarbeidet med
næringslivet ivaretas av finansgruppen.
AKTIVITETER
Hovedstyret har i foreningsåret
2011 avholdt 6 styremøter og et
åpent strategimøte.
Hovedstyreleder, sekretær og
kasserer har stått for den daglige
driften av foreningen, og gruppelederne har hatt ansvaret, både
sportslig og økonomisk, for sine
respektive grupper.
Nestleder, som er leder av
sportskomiteen, har også hatt
det overordnede ansvar for
intern opplæring. Hovedstyret
stilte med tre representanter til
generalforsamlingen i Norges
Seilforbund, som ble arrangert
på Kielbåten 25-27. mars.
Moss Seilforening har 694
medlemmer, og foreningens
økonomi ansees å være god.
Helly Hansen er fortsatt
foreningens hovedsponsor og

Belamarin har gjennom Moss
Raymarine Race bidratt
betydelig, både økonomisk og til
å sette Moss Seilforening på
regattakartet når det gjelder
storbåtarrangement, både
sportslig og sosialt.
En stor takk går til alle andre
sponsorer og samarbeidspartnere
som har støttet foreningen
gjennom året, det være seg ved
kjøp av reklame på våre
optimistjoller og flytebrygger,
kjøp av annonseplass i
SEILmagasinet samt andre
verdifulle bidrag. Våre sponsorer
bidrar i stor grad til at vårt
brede barne- og ungdomsarbeid
kan opprettholdes. Samarbeidet
med næringslivet ivaretas av
finansgruppen.
OPPLÆRING
Kurs i førstehjelp og hjertestarter
(donert av Multiconsult i
anledning foreningens 50-årsjubileum) ble gjennomført før
sesongstart. Det planlagte
arrangørkurset i begynnelsen av
året ble avlyst på grunn av
manglende deltagelse.
Kanalskipperkurs ble gjennomført på våren med Karsten
Pennov fra Danish Ocean
Cruising Association som fore-

Thorstein Tønnesson ved åpningen av Stor-NM sammen med leder for mesterskapet Eirik Guldvåg og presidenten i NSF (t.h.)
leser. Det var ingen lokale
deltakere, men ti deltakere fra
andre deler av Østlandet.
Sportskomiteen vil ha økt fokus
på gjennomføring av arrangørog trenerkurs i vinteren som
kommer.
HUSET
Årets dugnad kommer også
vedlikeholdsbehovet til huset til
gode. I år er blant annet sydveggen, vinduer og gavler malt.
Av ny-investeringer kan nevnes
oppvaskmaskin, pipehatt og
vask i guttegarderoben. Utleien
er en god inntektskilde for å spe
på kapitalen som trengs til ytre
og indre vedlikehold, men det er

vanskelig å avtale utleie lang tid
i forveien, da bruken av huset
først og fremst skal dekke
klubbens eget behov.
HAVNA
Det ble også i år foretatt en stor
medlemsdugnad i havna i april,
med god oppslutning og godt
resultat.
For ytterligere informasjon om
foreningens totale aktiviteter
vises til de forskjellige gruppenes
årsberetninger.
Hovedstyret vil til slutt takke
medlemmer, foreldre, tillitsvalgte, trenere og dommere for

det store arbeidet og engasjement som er nedlagt for Moss
Seilforening. Vi vil i år rette en
spesiell takk til gruppen av
medlemmer som trofast har
bidratt på land og på sjøen
under sesongens mange
aktiviteter. Deres innsats har
vært helt uvurderlig for at vi har
kunnet gjennomføre med stil.
Dette er foreningens viktigste
drivkraft.

For hovedstyret
Nina Constanse Leander
Hovedstyrets sekretær

Reaksjonen ønsker alle våre lesere
en riktig

Signal

God Jul og Godt Nytt År!
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Årsberetning fra jollegruppa
1. Styrets sammensetning og arbeid
Styret i jollegruppa har i perioden bestått av følgende
medlemmer:
Leder
Per Bakke
Sekretær
Eirik Guldvog
Klassekaptein Optimist A
Glenn Dyhr Petersen
Klassekaptein Optimist B
Carene Petersen
Klassekaptein Optimist C
Wilhelm Thielemann
Klassekaptein Zoom8
Cathrine B. Lauritzen
Klassekaptein 29’er/flermannsbåt Elisabeth Snerlebakken
Ungdomsrepresentant
Mathias Mollatt

Deltagere på påskesamlingen i Søly.
Styret har siden årsmøtet i 2010
gjennomført 8 styremøter.
I tillegg har representanter for
jollegruppa deltatt i Moss
Seilforenings styre og sportskomite. Nils Hole har vært vår
representant i Østfold Seilkrets.
Thor Olaf Moseby og Rolf
Lauritzen har vært materialforvaltere.
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2 Investeringer og nyanskaffelser
Jollegruppa har i 2011 anskaffet
diverse utstyr til baner slik at vi
nå har fire komplette baner med
målgangsbøyer, flagg, dregger og
store oppblåsbare bøyer. En av
bøye-/foreldrebåtene fikk før
sesongen byttet motor, og våre
to Grand trenerriber er nå
oppgradert med hydraulisk
styring. Pioner Multi har også
fått montert vinsjen vi fikk i
gave fra Helly Hansen, noe som
letter arbeidet med å ta opp
bøyer betraktelig.
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3 Aktivitet
Jollegruppa har i år, slik som
tidligere, vært i aktivitet hele
året. Det har vært innetrening
gjennom vinteren, og de første
treningene på vannet startet
allerede 5. april på Søly. Vi
arrangerte den tradisjonelle
påskesamlingen med god
deltakelse, og deretter har det
gått slag i slag med konkurranser både i regi av klubben og
kretsen og på nasjonalt og internasjonalt nivå. I 2011 har det i
klubben vært meget hektisk
arrangørvirksomhet. Det første
arrangementet var den nevnte
påskesamlingen, deretter var det
Europacup for Laser i mai, StorNM gikk i juni før avslutning av
regattadelen med Nordisk
mesterskap for F-18. Også i år
arrangerte klubben to sommerskoler i seiling; et meget godt og
vellykket arrangement som
klubben skal bygge videre på.

Helt på slutten av seilsesongen
har vi også hatt en samling for
unge Optimist- og RS Fevaseilere
på Søly, der 23 seilere fikk en
hyggelig avslutning på årets
seilsesong med seiling, pizzakveld, overnatting, tur med
Norsteam og sosialt samvær.
Helt på slutten av året arrangerte vi den 12.-13. november en
nasjonal samling for Laser
sammen med Laserklubben og
KNS.
3.1 Optimist A
Gruppa har i år bestått av fire
seilere, Andreas Dyhr Petersen,
Edward Vedeler Jensen, Tonje
Guldvog og Olav Bakke. I tillegg
har det vært noen gjesteseilere
fra Son, Horten og Drøbak på
treningene, og det gjør at treningene gir utfordringer for alle
seilerne.
Trenere for NC-gruppa i år har

Påskesamling var i år i Åsgårdstrand 16.-19. april. Den ble
etterfulgt av en treningssamling
på Vasser 21.-24. april, hvor
flere seilere var invitert til hytta
hos Per Moberg.
NC 1 i Horten var i helgen 1.
mai, NC 2 på Nesodden 14.-15.
mai og NC 3 i Bergen 28.-29.
mai. Etter NC 3 var det uttak til
utenlandske mesterskap. Edward
Vedeler Jensen kvalifiserte seg til
en plass i Junior Nordisk, og
Andreas Dyhr Petersen kvalifiserte
seg til en plass på EM-laget.

Vintersamling i Horten
vært Frode og Hanne Marie
Jørstad.
Det har vært stor aktivitet i
gruppa. I vinter deltok noen i
innetrening på Grindvoll, de gikk
på ski i Mossemarka eller de har
drevet med styrketrening på
treningsstudio.
Sesongen begynte (avsluttet) med
juletreseilas i Bergen, så var det
en pause frem til vintersamlingen
i Horten 18.-20. mars og
Frostbite i Son 2.-3. april.
Sesongen med tirsdags- og torsdagstreningene startet 5. april.
Så var noen med på Stenungsund
eller Tune-up i Horten i helgen
9.-10. april.

EM-laget i Tavira, Portugal
Junior Nordisk ble arrangert i
Sønderborg i Danmark, og EM
ble arrangert i Tavira, Portugal.
Blogg til EM laget:
http://optijolle.blogg.no/

☛
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På vei over Hardangervidda for å seile NC i slutten av mai.

ØC 1 i Sarpsborg 4.-5. juni.
NOK arrangerte mesterskapssamling i Son 18.-19. juni for
alle seilere som enten skulle til
Junior Nordisk, EM eller VM.
Stor NM i Moss 23.-26. juni,
Optimist EM i Portugal 2.-9.
juli, Junior Nordisk i Sønderborg
25.-29. juli. Lagtrening i Horten
15.-19. august.
Norge kvalifiserte seg til EM i
lagseiling i Italia 22.-28. august,
hvor Andreas deltok.
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Junior Nordisk Sønderborg, Danmark

Kretsmesterskap i Sarpsborg 27.28. august, NC 4 i Bunnefjorden
3.-4. september.
Lag-cup i Asker 17.-18.
september hvor Moss stilte med
Tonje, Olav, Edward og Andreas.
De var så heldige å ha med
Mathias Mollatt som trener.
ØC 2 i Moss 24. september.

Signal

Seilerne har hatt med seg trener
Monica Rodal (3) eller Mathias
Mollatt (1) på norgescupene
(NC). Det er ikke alle seilerne
som har vært med på alt, men
som man ser, har det vært nok
av tilbud for ivrige seilere.
Vi gleder oss over gode
prestasjoner av seilerne gjennom
sesongen og ønsker å gratulere
den enkelte!
Skrevet av klassekaptein
Optimist A
Glenn Petersen
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3.2 Optimist B
Vi var åtte seilere ved nyttår. For
de fleste seilerne er dette tredje
sesongen de seiler. To av seilerne
gikk over til å seile RS Feva, og
seks ble igjen for å seile optimist.
Gjennom vinteren har seilerne
trent med Hans Bendik og Lars
Egil. Innetreningen kombinert
med skiturer i Mossemarka varte
ut april måned. Seilerne har hatt
5 teorikvelder gjennom vinteren.

Ivrige seilere på trening

For noen av seilerne startet seilsesongen allerede i begynnelsen
av april med FrostBite i Son,
etterfulgt av påskesamling i
Åsgårdstrand. Trening på vannet
startet i slutten av april. Da var
Lars Egil Eriksen trener for
gruppe B én gang i uken og
Wenche Rodal en annen dag.
Treningen var da sammen med
gruppe C. Flere av seilerne var
også med på den årlige pinseleiren i Tønsberg.

Seilerne har vært med på regattaer
arrangert av egen klubb, og de
har vært med på Østfold-cupen,
kretsmesterskapet og regattaer
utenfor egen krets. For noen er
det tidlig med alle disse regattaene, mens andre synes det bare
er moro. Så her er det opp til
den enkelte seiler hvor mye han
eller hun ønsker å være med på.
Da seilingen startet etter
sommerferien, dro Lars Egil på
skole og Wenche var da trener
begge dagene for gruppe B og C.
Seilerne har fått seile sammen
med både gruppe C og gruppe A
(NC- gruppa). De får da
utfordringer på flere områder,
noe de synes er moro.
Ønsker å benytte anledningen til
å takke våre trenere Lars Egil og
Wenche for en fin og lærerik
trening gjennom sommeren.
Nå ser vi frem til en høstsamling
i midten av oktober slik at vi kan
bli bedre kjent med dem som
startet opp på nybegynnerkurset,
samt RS Feva-seilerne.
Vi gleder oss over gode
prestasjoner gjort av seilerne
gjennom sesongen og ønsker å
gratulere den enkelte!
Skrevet av klassekaptein
Ann Carene Petersen

3.3 Optimist C
Gruppen startet sesongen 26.
april og har hatt treninger
tirsdager og torsdager gjennom
sesongen. Etter sommerferien har
de hatt trening sammen med
Optimist B. Antallet seilere på
trening har variert fra noen få til
ca. åtte. De treningene som har
hatt lavt oppmøte, kan nok
forklares med tidvis mye vind for
de yngste. Noen deltok også på
pinseleiren i Tønsberg. Den gir
fin erfaring og trening, for det
blir mange timer på vannet
sammen med seilere med samme
ferdighetsnivå. Flere har også
deltatt i klubbregattaer og
Østfold-cup. I løpet av sesongen
var det flere seilere i gruppen
som har byttet til RS Feva.
Trener for gruppen har vært
Wenche Rodal. For mange i
denne aldersgruppen er treneren
en viktig rollemodell og
inspirator som kan påvirke
interessen for idretten fremover.
Her får treneren gode tilbakemeldinger.
3.4 Optimist nybegynner
13 barn møtte opp på nybegynnerkurs rett etter påske.
I tillegg har 4 startet etter
sommerskolen. 17 barn har nå
fått sine første timer i optimistjolle denne sesongen. Det har

vært meget variable forhold
under treningene, alt fra mye
vind til nær vindstille. Men det
er veldig gøy å se hvilken
utvikling seilerne har hatt i løpet
av sesongen. Vi håper så mange
som mulig ønsker å fortsette
neste år. Trenere for
nybegynnerne har vært Tina
Løken og Sara Hagerup.
3.5 Zoom8
Det har vært fem ZOOM8
seilere gjennom hele sesongen.
En av dem er ny rekrutt som har
seilt optimist tidligere, og en av
seilerne har vært gjesteseiler.
Alle ZOOM8-seilerne har deltatt
på alle norgescuper i år, alle
kvalifiserte seg og deltok i Junior
Nordisk Mesterskap, som ble
arrangert i Sønderborg i
Danmark. De fire eldste deltok i
VM, som gikk i Finland.
Andreas Hole deltok i EM.
Trener i vårsesongen har vært
Lars Egil Eriksen og Frode
Jørstad, Frode har også har vært
trener ut høstsesongen.
Vi gratulerer alle med gode
resultater og en super innsats i
2011!

☛
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Høstsamling hvor alle fikk være med på tur med Norsteam
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3.6 RS Feva
RS Feva-gruppen har hatt sitt
definitive gjennombrudd som en
betydningsfull klasse for Moss
Seilforenings barne-og ungdomsarbeid i 2011.
Sesongen begynte tidlig i april
med en foredragsrunde for alle
femte-, sjette-, og sjuendeklasser
på Jeløy. Skoleelevene ble introdusert for seiling generelt og
tomannsjolleseiling spesielt.
Foredragene resulterte i mange
nye seilere til gruppen. RS Fevagruppen har talt ca. 20 seilere
gjennom sesongen, og gruppen
har hatt to ukentlige treninger,
samt en del regattadeltagelse i
helgene.
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De to eldste seilerne, Herman S.
Bordal og Dominykas Rubinskas
er det lokale laget som har
hevdet seg best utenbys, med
bl.a. 4. plass i NM, 40. plass i
VM og 2. plass i Moss
Raymarine Race. Disse to har
lokalt fått meget god trening mot
litt yngre, kommende lag med
enorm fremgang i løpet av
sesongen. Disse lagene består i
fremste rekke av Caroline
Heiberg og Marie S. Bordal,
Sivert Olsen og Henrik S. Bordal,
Maren Holm og Lene Nyrud og
Sara Børresen og Silje Alslie.

RS Feva under Stor-NM her i Moss
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Da RS Feva-klassen ble
introdusert i Norge for tre år
siden, var det seileglede i et godt
miljø som skulle være i fokus for
denne klassen. Moss Seilforening
har blitt en foregangsforening for
Feva-miljøet i Norge. Det er
Eline Snerlebakken og Per
Christian Bordal som har fungert
som trenere for gruppen
gjennom 2011- sesongen.
Skrevet av Per Christian Bordal
3.7 29er
Det er bare én 29- er i Moss for
tiden, og den har i år blitt seilt
av Eline Norum Snerlebakken og
Linn Emelie Scäffer.
Sesongen har vært preget av en
del reising, som til Qatar
International Regatta og treningssamling 14 dager i februar
sammen med KNS. Fantastisk
opplevelse i et spesielt land.
Deilig å komme i gang med
seilingen etter en lang, kald
vinter i Norge. Mars måned var
vi et par turer i Danmark og
deltok på treninger, så var det
Norge i april og mai, og så
Nederland og E-cup i juni.
Det store målet i året var EM i
Locarno, Sveits. Vi var den beste
norske båten etter innledende

seilaser og kom til sølvfeltet. Den
første finaledagen ble Eline
operert for blindtarm, og der
endte det mesterskapet.
Linn Emelie har begynt studier i
Trondheim, så derfor har Eline
seilt med flere KNS-seilere i høst.
Hun seilte Århus Race Week i
august og avsluttet sesongen med
E-cup på Gardasjøen i slutten av
oktober. Der ble det en 3. plass
sammen med Anders
Klippenberg, KNS – det beste
resultatet internasjonalt dette
året. Vi gleder oss til 2012!
3.8 Laser
Lasergruppen har i 2011 bestått
av 3 seilere; Mathias Mollatt,
Celine Herud og Madeleine
Lauritzen.
Celine har hatt et meget aktivt
år. Det startet med Europa-cup
på Hvar i Kroatia i januar.
Deretter gikk ferden videre til
Qatar, hvor det var samling i regi
av KNS. Sesongen fortsatte med
to samlinger i Århus, etterfulgt
av to Europacuper, en på
Gardasjøen i Italia og en i La
Rochelle, Frankrike. Begge
regattaene samlet utrolig mange
laserseilere; over 230 i Laser 4,7
og det samme i Laser Radial. I
begge cupene ble Celine nr. 10 av
totalt 60 til 70 jenter.
For Celine ble årets store høydepunkt VM for Laser 4,7 i San
Francisco, USA. Med spektakulær beliggenhet av seilforeningen
midt i San Francisco Bay,
regattabanen plassert med startlinjen ved Alcatraz og kryssmerket rett under Golden Gate
Bridge, ble dette en uforglemmelig opplevelse på alle
måter. Målsetningen for Celine
før avreise var en plass blant de
20 beste, men at hun til slutt
skulle få en helt fantastisk 4.
plass, og de siste dagene være

Mathias Mollatt under E-cup
helt oppe og kjempe om pallplass, var over all forventning.
Mathias 2011-sesong har vært
lang, men den er heller ikke
over! Når dette skrives, er det
snart tid for ISAF VM i Perth,
som også er landskvalifisering til
OL. Altså en veldig viktig
regatta! Oppkjøringen dit har
vært veldig trøblete, med et langt
skadeavbrekk, men nå går det
den riktige veien! Årets store mål
var Prøve-OL og NM-gull.
Året startet med trening og
verdenscup i Miami. Her var det

stort sett veldig lette vinder med
mye skift, noe som passet veldig
bra. Etter Miami bar det hjemover, men etter et par dager var
vi på vei til Palma. Her fikk vi
lagt ned mange timer og et bra
grunnlag frem til verdenscupen i
påsken. Etter påske begynte
kjøret med mye regattaer, tett i
tett! Palma, Hyeres, Weymouth,
NC-er og EM. EM sluttet 7. juli,
deretter var VM i desember det
viktige. Først tok vi en god ferie,
og deretter kom mye grunntrening. Vi fikk ny trener, kroppen
føltes veldig bra og vi var
skikkelig klar for første periode

med hard trening.
Alt var slik det skulle, og alt gikk
etter planen, men den 30. august
tråkket jeg skikkelig over under
trening på OLT. Det viste seg
etter hvert at jeg hadde revet av
noen leddbånd og knust to bein i
ankelen. Det betydde seks uker
uten noen som helst belastning
på ankelen, og deretter starte en
rolig oppbygging. Hele planen
måtte endres, og i dag (10 uker
etter skadedag) er foten slik at
jeg ikke kan ha full belastning.
Jeg har tro på den nye planen, og
er 100 prosent klar når OLuttakingen starter i Palma 2.
april.
Hvis jeg skal vurdere sesongen,
så har jeg tatt noen veldig store
skritt frem til sommeren. Har
gjort veldig store fremskritt
fysisk og mentalt. Nå er jeg oppe
i matchvekt, sterkere enn noen
gang. Mentalt er jeg blitt mye
tøffere i hodet, klart å finne triggerpunktene!

☛

Signal

Per Bakke leder gruppens årsmøte i november
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Vår- og høstserie
Navn
Klasse
Andreas D. Petersen
Optimist A
Edward V. Jensen
Optimist A
Tonje Guldvog
Optimist A
Olav Bakke
Optimist B
Ludvig Thielemann
Optimist B
Eirik Bakke
Optimist C
Eirik Mathias Silnes
Optimist C
Niklas D. Petersen
Optimist C
Elias Hagerup
Optimist C
Ida Guldvog
Optimist C
Thomas Heiberg
Optimist C
Hermann Bordal /
Dominykas Rubinskas
RS Feva
Sara Børresen / Silje Alslie
RS Feva
Caroline Heiberg / Marie Bordal RS Feva
Sivert Olsen / Henrik Bordal
RS Feva
Malin Nyrud / Maria Hagerup
RS Feva
Andreas Hole
Zoom8
Marius D. Petersen
Zoom8

Østfoldcup
Plassering
1
2
3
1
2
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
1
2

Klubbmesterskap
Navn
Klasse
Andreas D. Petersen
Optimist A
Tonje Guldvog
Optimist A
Olav Bakke
Optimist B
Ludvig Thielemann
Optimist B
Maria Hagerup
Optimist B
Eirik Bakke
Optimist C
Niklas D. Petersen
Optimist C
Wilma Asting
Optimist C
Herman Bordal /
Dominykas Rubinskas
RS Feva
Caroline Heiberg / Marie Bordal RS Feva
Sivert Olsen / Henrik Bordal
RS Feva
Sara Børresen / Silje Alslie
RS Feva
Lene Johansen /
Maren Holm Olsen
RS Feva
Marius D. Petersen
Zoom8
Celine Herud
Zoom8
Pernille Tangevold
Zoom8

Ønsker du en

Jubileumsbok
Signal

Henvend deg til
Havnesjefen
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Plassering
1
2
1
2
3
1
2
3
1
2
3
4
5
1
2
3

Navn
Olav Bakke
Tonje Guldvog
Ludvig Thielemann
Eirik Bakke
Niclas Dyhr Petersen
Eirik Mathias Silnes
Julie Jørstad
Espen Grande
Ida Guldvog
Johanne Jørstad
Hermann Bordal/
Dominykas Rubinskas
Caroline Heiberg /
Marie Bordal
Sivert Olsen /
Henrik Bordal
Maren Holm Olsen /
Lene Johansen
Marius D. Petersen
Pernille Tangevold
Andreas Hole

Klasse
ØC1 ØC2
Optimist A 1
2
Optimist A
1
Optimist A
3
Optimist C
1
2
Optimist C
1
Optimist C
2
Optimist C
3
Optimist C
4
Optimist C
5
Optimist C
7
RS Feva

Totalt
1
2
4
1
3
4
5
6
9
10

1

1

RS Feva

-

2

2

RS Feva

-

3

3

RS Feva
Zoom8
Zoom8
Zoom8

1
4
2

4
1
3
-

4
1
3
4

Kretsmesterskap
Navn
Tonje Guldvog
Olav Bakke
Eirik Bakke

Klasse
Plassering
Optimist A-B
1
Optimist A-B
2
Optimist A-B
3

Norgesmesterskap
Navn
Eline Snerlebakken
Herman Bordal/
Dominykas Rubinskas
Sara Børresen/Silje Alslie
Mathias Mollatt
Mathias Mollatt
Celine Therese Herud
Celine Therese Herud
Andreas D. Petersen
Edward V. Jensen
Tonje Guldvog
Andreas Hole
Marius D. Petersen
Pernille Tangevold
Niclas B. Lauritzen

Klasse
29er

Plassering
2 (20)

RS Feva
RS Feva
Laser Radial
Laser Std.
Laser 4.7
Laser Radial
Optimist
Optimist
Optimist
Zoom8
Zoom8
Zoom8
Zoom8

4 (20)
18 (20)
1 (21)
2 (17)
1 (7)
6 (6)
9 (35)
16 (35)
19 (30)
2 (27)
5 (27)
11 (27)
25 (27)

Norgescup
Navn
Eline Snerlebakken
Andreas Dyhr Petersen
Edward V. Jensen
Tonje Guldvog
Olav Bakke
Olav Bakke
Andreas Hole
Marius D. Petersen
Pernille Tangevold
Niclas Lauritzen
Celine Herud
Madeleine Lauritzen
Mathias Mollatt

Klasse
29er
Optimist A
Optimist A
Optimist A
Optimist A
Optimist B
Zoom8 Eldste
Zoom8 Eldste
Zoom8 Eldste
Zoom8 Yngste
Laser 4.7
Laser Radial
Laser Standard

NC1
2
12
81
75
2
15
13
10
13
1
13
-

NC2
2
10
25
84
11
3
6
7
10
3
1

NC3
3
4
30
83
3
5
6
7
7
3
1

NC4
4
11
24
9
7
6
10
1
-

Totalt
2
7 (121)
53 (121)
85 (121)
100 (121)
5 (43)
6 (43)
7 (43)
36 (43)
1 (14)
21 (24)
5 (16)

Internasjonale resultater
Navn
Andreas Hole
Andreas Hole
Pernille Tangevold
Marius D. Petersen
Andreas Dyhr Petersen
Andreas Dyhr Petersen
Mathias Mollatt
Mathias Mollatt
Mathias Mollatt
Mathias Mollatt
Mathias Mollatt
Mathias Mollatt
Celine Therese Herud
Celine Therese Herud
Celine Therese Herud
Ole-Petter Pollen
Hans-Christian Grande
Eline Snerlebakken
Eline Snerlebakken
Eline Snerlebakken
Eline Snerlebakken

Mesterskap
EM
VM
VM
VM
EM
Lag EM
EM
Europacup
Worldcup Wemouth
Worldcup Miami
Worldcup Hyeres
Worldcup Mallorca
VM
Europacup Garda
Europacup - La Rochelle
Nordisk
Nordisk
Europacup - Nederland
Europacup - Italia
EM, Sveits
Aarhus Sailing Week

Klasse
Zoom8
Zoom8
Zoom8
Zoom8
Optimist
Optimist
Laser Standard
Laser Standard
Laser Standard
Laser Standard
Laser Standard
Laser Standard
Laser 4.7
Laser 4.7
Laser 4.7
Formula 18
Formula 18
29er
29er
29er
29er

Plassering
40 (65)
42 (71)
20 (42)
22 (71)
111
15
44 (140)
5 (40)
41 (124)
25 (104)
76 (155)
36 (125)
4 (51)
10
10
2 (42)
5 (42)
24
3
68
10

5. Oppsummering
mange barn og unge har startet
med å seile tomanns jollen RS
Feva. I år har det vært rundt 20
seilere i denne klassen, noe som
er en økning på ca 500%!
Jollegruppa har et meget godt
miljø samtidig som det drives
idrett på et høyt nivå. Nytt av
året er også bruk av video på
treninger og de-brief for de eldste

seilerne, noe som gir en ny
dimensjon i treningsarbeidet for
mange. Det som er mest gledelig
er å se så mange fornøyde barn
hygge seg med seiling og lek flere
ganger i uken på Søly.

Signal

2010-2011 sesongen har vært
nok et aktivt år med gode sportslige resultater og fin rekruttering
av nye seilere til jollegruppa. Det
har vært mange gode prestasjoner i løpet av året og foreningen
er rangert som nummer tre og
beste jolle forening i ytre oslofjord av Seilmagasinet. Videre er
det spesielt gledelig å se at så

For Jollegruppa
Per Bakke
Leder
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Årsmelding fra Tur- og
havseilergruppa for 2011
Gjennom denne beretningen gjøres et forsøk på å ”speile” det mangfold av aktiviteter
som forgår i tur- og havseilermiljøet i Moss Seilforening.
Styret
Følgende ble valgt på årsmøtet 27. oktober 2010:
Leder: Arild Johnsen
Arrangementkomiteen:
Per Åge Johansen
Anne-Karin Jacobsen
Erik Vardal

Regattakomiteen:
Jan Olav Eskedal (leder)
Aage Longva
Stian Jensen

Valgkomiteen:
Stig Rolfsvåg
Erik Johannessen (valgt
etter årsmøtet)

Det har vært avholdt 4 styremøter og det har vært nær kontakt mellom styremedlemmene gjennom året, - som regel knyttet til onsdagsregattaene
Arrangementer
Temakvelder vårsemesteret 2011
Det ble i vårsemesteret avholdt
4 temakvelder:
- Januar:
Kanalseiling - åpent møte
- Februar:
Seiltrim for regattaseilere /
Strategidiskusjon
- Mars:
Tursegling i Kroatia åpent møte

Signal

- April:
Terminliste NC for 2011/
- Presentasjon av
Team AIMING 1.ST.
- Presentasjon av
Team NORMAR
Temaene var godt forberedt med
fine presentasjoner, og alle
møtene godt ble godt besøkt.
Det ble lagt vekt på å skape en
god sosial stemning med
servering.
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Terminlista for 2010
(fra regattakomiteen)
Navigare har i tradisjonell tro
blitt gjennomført som de
tidligere år, men med ett
arrangementsmessig unntak:

Tur- og havseilergruppens årsmøte i november.

Vi prøvde å tilrettelegge for at
”turseilere” slik at de skulle få et
springbrett med egen klasse og
at de seilte egen bane slik at de
skulle bli trygge på seg selv og
ikke havne midt i et regattafelt.
Det var ingen suksess da ingen
ville prøve seg på dette, og styret
må revidere oppsettet for
sesongen 2012.
Det ble satt opp en terminliste
på 15 regattaer hvor av 12
regattaer ble gjennomført.
Når det gjelder baner ble det
som oftest de samme baner som
blir valgt, da vi har stort sett en
vindretning på Værla. Moro var

det da vi fikk en vestabris hvor
vi i 2 regattaer kunne benytte
Hortenskrakkene som runding, en utrolig artig bane.
Når det gjelder fergeproblematikk har regattakomiteen prøvd
og styre unna denne konflikten,
og vi vil i skrivende stund si at
dette har gått greit. Noen
episoder har det vært, men vil vi
nok bemerke at fergene har et
potensial til å bli litt mer
fleksible.
Ut over dette så vill vi nevne at 2
av NC seilasene ble organisert
med instruksjon under seilasen
samt en debriefing med servering
etter målgang. Seilerne ga svært

Per Åge Johansen (t.v.), leder Arild Johnsen og Jan O. Eskedal (t.h.) under
årsmøte i november.

Stor takk til Arild Johnsen og
Trond Kristensen for bistand i
gjennomføring av regattaene og
til ”det frivillige utpekte vaffelteamet” Anne- Karin Jacobsen
og Erik Vardal for det sosiale
innslaget etter endte regattaer.
Deltagelse i nasjonale regattaer.
Vi har hatt deltagende MS-båter
i følgende nasjonale regattaer:
- Hovdan Skagen Race
- Færder`n
- Moss Raymarine Race
- Hollender`n
Vi vil spesielt fremheve utmerkede
sportslige prestasjoner
representert ved
- Team Normar (skipper Jørn
E. Ruud): over all seier i
Færdern 2011
- Team Aiming 1. (skipper
Trond Kristensen): nummer 4
i Tjørn rundt
Ut over dette:
- Team Rubina (skipper
Asbjørn Utaker): nummer 2 i
sin klasse i Færdern
og Hollenderen (Teamet
forsterket med Erik
Johannessen i Færdern)
- Videre ble Johan Thue i
”Pampero” nr.3 i
Færderseilasens klasse Tur2
Og Trond Kristensen nr. 5 i
klassen Racing 36.

Oppsummering
Tur- og havseilergruppa, - med
sine medlemmer, har tilbakelagt
nokk en aktiv seilsesong med
gode resultater både i lokale og
nasjonale regattaer. Det er lagt
stor vekt på det sosiale fellesskapet blant tur - og havseilerne. Særlig vellykket ble
pinsesamlingen.
For styret i T&H 2011, ved leder Arild Johnsen

☛

Signal

positiv tilbakemelding på dette
opplegget. En takk til Trygve L.,
Per Christian B. og Bjørn
Mørland P. for fint gjennomført
opplegg.
Hard Days night, som inngår i
NC ble i år avlyst etter en
”avstemning” på skippermøtet
på siste gjennomførte onsdagsseilas.
Målsettingen fra årsmøtet 2010
om økt deltagelse i hver regatta
og flere seilere engasjert ble ikke
møtt:
- Samme antall deltagende
båter som i 2010 sesongen (21)
- Men langt færre seilaser på
”gjennomsnittsbåten”
- Effekt av ”revidert” oppsett
for turklasse en utfordring
Sum av sumarum synes vi
gjennomføringen har vært bra,
men deltagelsen kunne vært
bedre.
Resultater:
- Lys racing : Vinner ble Team
Normar 14509 med 8 poeng
- Lys klasse: Vinner ble Vannari
11009 med 16 poeng
- Lys Two Star: Vinner ble
Papillon 6753 med 8 poeng
- Overall vinner i Navigare
2011 ble Team Normar med
8 poeng.
Regattakomiteen takker alle
seilere for en god sesong og
ønsker alle velkommen i 2012.

Sosiale arrangement.
Til alle aktiviteter og etter
regattaer har det vært servert
ferske vafler. Denne serveringen
har igjen ført til et godt sosialt
fellesskap i gruppa.
Pinsesamlingen, - vårt største
felles sosiale arrangement i båt
ble igjen holdt på Hankø Yacht
Club 11.- 13. juni. Vi var samlet
i alt 16 båter med et mannskap
på 33. Samlingen var godt
forberedt med felles middag på
lørdag og med stort engasjement
gjennom leker og rebusløp.
Vi var også i år begunstiget med
godt vær, men med noe hissig
vind fra sydvest
Jøløya rundt ble planlagt
gjennomført den 17. – 18.
september. Responsen på
invitasjonen var ”laber”, og
denne sosiale regattaen ble av
denne grunn avlyst.
Jeløya rundt bør nok være et
arrangement som gjennomføres
før St. Hans.
Mannskap til MS arrangementer
(regattaer).
Vi har stilt mannskaper til: Laser
E- cup, Stor NM for joller, Moss
Raymarine Race, Nordisk
mesterskap for Formula - 18.
Det er alltid krevende å få
rekruttert mannskaper til slike
regattaer. Som en regel er det en
del gjengangere som stiller.
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Helly Hansen Navigare Cup 2011
Resultater
LYS RACING
Plass Seilnummer Skipper
Poeng
1 NOR-14509 Jørn-Erik Ruud
8
2 NOR-7342 Harald Støre
20
3 NOR-11211 Geir Jensen
37
4 NOR-12059 Glenn Petersen
45
5 NOR-10925 Jensen / Hverven
47
6 NOR-12202 Christoffer Fjeld-Eiken 48
LYS KLASSE
Plass Seilnummer Skipper
Poeng
1 NOR-11009 Bjørn Tore Pettersen
16
2 NOR-13353 Asbjørn Utaker
17
3 NOR-5577 Walter Kristensen
25
4 NOR-9757 Rune Schrøder
43
5 NOR-10519 Inger Anne Boman
46
6 NOR-11694 Magne Sveli
53
7 NOR-10744 Arild Johnsen
71
8 NOR-11808 Kåre-Jonny Larsen
78
9 NOR-12380 Audun Amundsen
88
10 NOR-678
Jeannette Zakrisen
95
11 NOR-6769 Hans-Christian Teien 95
12 NOR-5679 Henning Frettem
99

Signal

LYS TWO STAR
Plass Seilnummer Skipper
1 NOR-6753 Erik Johannessen
2 NOR-4315 Bengt Madsen
3 NOR-11421 Aage Longva

Jørn-Erik Ruud
vinner av LYS Racing
og Overall..
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Plass
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Seilnummer
NOR-14509
NOR-6753
NOR-4315
NOR-11009
NOR-13353
NOR-5577
NOR-7342
NOR-9757
NOR-10519
NOR-11694
NOR-11211
NOR-10744
NOR-11808
NOR-12059
NOR-10925
NOR-12380
NOR-12202
NOR-6769
NOR-678
NOR-11421
NOR-5679

OVERALL
Skipper
Jørn-Erik Ruud
Erik Johannessen
Bengt Madsen
Bjørn Tore Pettersen
Asbjørn Utaker
Walter Kristensen
Harald Støre
Rune Schrøder
Inger Anne Boman
Magne Sveli
Geir Jensen
Arild Johnsen
Kåre-Jonny Larsen
Glenn Petersen
Jensen / Hverven
Audun Amundsen
Christoffer Fjeld-Eiken
Hans-Christian Teien
Jeannette Zakrisen
Aage Longva
Henning Frettem

Poeng
8
17
31
36
40
49
52
82
90
100
110
124
136
147
153
154
156
167
169
170
173

Poeng
8
14
31

Bjørn Tore Pettersen vinner av LYS Klasse

Resultater fra nasjonale regattaer for tur- og havseilere i 2010:
Plass

Båtnavn

Skipper

Signal

Klasse
MESTERNES MESTER 2011
3
11 MOD
MS-Seiler: Trygve B. Leergaard
NM MATCH 2011
1
DS37
MS-Seiler: Pål Tønnesson
NM ORCi, EM ORCi og NORC Ranking 2011
1
Wolfpack
Team Wolfpack *
NM ORCi
10
Ventelo Norsteam
Team Norsteam **
NM ORCi
21
Drømmen
Team Drømmen ***
NM ORCi
8
Ventelo Norsteam
Team Norsteam **
EM ORCi
11
Drømmen
Team Drømmen***
EM ORCi
2
Wolfpack
Team Wolfpack *
ORCi stor klasse totalt 2011
6
Ventelo Norsteam
Team Norsteam **
ORCi stor klasse totalt 2011
9
Drømmen
Team Drømmen ***
ORCi stor klasse totalt 2011
5
Team Aiming 1st
Trond Kristensen
ORCi liten klasse totalt 2011
* Team Wolfpack
MS-seilere: Øystein Pettersen, Pål Tønnesson
** Team Norsteam
MS-seilere: Monica Rodal, Erik Snerlebakken. Per Chr. Bordal (Trener), Pål Tønnesson (Trener)
*** Team Drømmen
MS-seilere: Fredrikke Lund, Sara Hagerup
SHETLAND RACE 2011
1
Wolfpack
MS-seilere: Monica Rodal, Sara Hagerup, Pål Tønnesson
Overall
1
Wolfpack
MS-seilere: Monica Rodal, Sara Hagerup, Pål Tønnesson
LYS >= 1,30
Rekordseilas Skagen-Færder (77,8 nm, seilt dist. 80,9 nm, tid: 5 timer 4 min.)
Wolfpack
MS-Seilere: Øystein Pettersen, Pål Tønnesson
LYS 1,15-1,16
WATSKI SKAGERAK TWOSTAR 2011
3
Angelique
Tom Olsen / Stian Wentzel Jensen
LYS <= 1,20
APL RACEWEEK ARENDAL 2011
1
Ventelo Norsteam
Erik Snerlebakken
LYS Stor klasse
4
Team Nov
Simen Syrrist
LYS Stor klasse
FÆRDERSEILASEN 2011
1
Team Normar
Jørn-Erik Ruud
Av alle startete båter
1
Team Normar
Jørn-Erik Ruud
LYS R33
2
Pollen / Kirkebø
Ole Petter Pollen
F 18
4
Sting Ray
Hans-Christian Grande
F 18
2
Rubina
Asbjørn Utaker
LYS 1,20-1,21
3
Pampero IV
Johan Thue
TUR 2
3
Campioncino
Ida Pollen
Hallberg Rassy
4
Rån
Morten Aspestrand
LYS u. sp. Son
6
Kaizen
Audun Amundsen
LYS u. sp. Son
6
Rastløs
Lars Reinskou
Flerskrog
7
Tur-bo
Mads Tønnesson
LYS =< 1,06
12
Emha-Be
Jan Fjeld
LYS u. sp. 1,14 - 1,16
14
VannaRi
Bjørn Tore Pettersen
LYS 1,22-1,24
HOLLÆNDERSEILASEN 2011
2
Rubina
Asbjørn Utaker
LYS 1,18 – 1,21
3
Flyer
Jeanette Zakrisen
LYS u. sp. <= 1,12
8
Team Normar
Jørn-Erik Ruud
LYS 1,22 – 1,24
14
Rån
Morten Aspestrand
LYS u. sp. >= 1,13
16
Kaizen
Audun Amundsen
LYS 1,18 – 1,21
HELLY HANSEN SKAGEN RACE 2011
1
New Deal
Karl-Einar V. Jensen / Anders Hverven
LYS Shorthanded
6
Ventelo Norsteam
Team Norsteam**
ORCi
MOSS RAYMARINE RACE 2011
5
Team Normar
Jørn-Erik Ruud
ORCi klasse
7
Drømmen
Siri B. Kamfjord
Tønsberg SF ORCi klasse
8
Ventelo Norsteam
Team Norsteam **
ORCi klasse
4
Rubina
Asbjørn Utaker
Distanseseilas LYS stor klasse
2
Flyer
Jeanette Zakrisen
Distanseseilas LYS liten klasse
3
Chrismar
Hans-Peter Raspotnig
Distanseseilas LYS liten klasse
5
Pampero IV
Johan Thue
Distanseseilas LYS liten klasse
NORDISK MESTERSKAP i FORMULA 18 - 2011
2
Pollen / Kirkebø
Ole Petter Pollen
F 18
5
Grande / Sandberg
Hans-Christian Grande
F 18
TJØRN RUNDT 2011
4
Aiming First
Anders Nordstrøm / Trond Kristensen
GKSS
SRS 29 - 31
DEN LILLE SEILAS 2010
Regattaen ble avlyst
Klasseresultater er tatt med opp til 16. plass. Resultater HH Navigare Cup, se egen resultatoversikt
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Årsberetning fra husstyret 2010- 2011
Medlemmer av klubbhusstyret:
Leder: Ingerid Lund
Morten Sveistrup, Leif Bjerke
og Ingmar Clausen
Vi har i år hatt Stor-NM som
årets største arrangement for
jollene. Hele helgen igjennom var
det stor aktivitet. Kjøkkenet var
sprengt av aktive medhjelpere og
stemningen var god blant
seilerne, som gledet seg over mat
og service.
3. desember 2011 blir det
«grøtseilas» for våre jolleseilere,
så vi kan med rette si at klubbhuset rommer både små og store
arrangementer.
Det er som vanlig stor pågang
for å leie våre lokaler, både av
våre medlemmer og andre. Vi
mottar positive tilbakemeldinger,

og anbefalinger spres videre av
våre leietagere.
I 2010 var det 33 leietagere på
28 helger og 9 leietagere i
midtuken.
Regnskapet : kr. 108.000,
budsjett kr. 110.000.
For 2011 ligger det foreløpig på
26 utleier i 21 helger og 7 leietagere i midtuken.
Husstyret vil også i år si at vi ser
på utleie som en god inntektskilde for å styrke kapitalen til
nødvendig indre og ytre vedlikehold. Vi har i disse dager blant
annet investert i ny oppvaskmaskin på kjøkkenet, en pipehatt
og vask i guttegarderoben.
Mindre vedlikeholdsarbeider
utføres av husstyret i løpet av
året.

Undertegnede samarbeider med
ledere og trenere for jollegruppene og våre andre seilergrupper
for best mulig bruk av huset. Vi
ønsker et sambruk som først og
fremst skal sikre vårt eget ønske
for å disponere lokalene. Alle
våre grupper må gi tidlig beskjed
om samlinger og regattaer, slik at
huset reserveres til sportslig aktivitet.
Flere av leietagerne ønsker å
reservere lokalene et år frem,
men det må jeg si nei til. Et ja
ville ha gitt økt inntekt, men av
hensyn til foreningens eget bruk,
kan ikke langsiktige avtaler gjøres.
Det var stor innsats på årets dugnad. Når det gjelder huset, ble
sydveggen, vinduer og gavler
malt, og ny peisplate er på plass.
Vi retter en spesiell takk til
Torbjørn Pollen som i sommer
tok initiativet til å male verandaen. Nyoppussete skilt og stedets
posisjon er også på plass.
Gi oss gjerne innspill om dere ser
behov for endringer eller vedlikehold eller noe som bør utbedres.

Ny front på verandaen settes på plass.

Vi oppfordrer våre medlemmer
til å ta vare på huset og holde
orden etter treninger og egne
arrangementer. Vi oppfordrer
særlig alle våre jolleseilere til å ta
en kikk i garderobene etter trening, slik at vi unngår at tøy og
utstyr blir liggende igjen.

Signal

Husstyret takker dere alle for at
vi sammen tar vare på klubbhuset vårt!

Også jentene hjalp til med å male klubbhuset.
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For husstyret
Ingerid Lund,
leder.

Årsmelding fra Havnestyret 2010

Noen av de som møtte opp til dugnaden.

Havnestyrets har bestått av
Leder: Ivar Olsen
Einar Larsen, Einar Haagensen,
Morten Jansen og
Asbjørn Utaker.
Havnestyret har avholdt 5 styremøter siden årsmøtet i februar.
Vi arbeider videre med bryggeprosjektet samt en kontinuerlig
oppfølging av nye forskrifter for
båthavner. Det er mye nytt fra
fylkesmannen når det gjelder
miljø og utslipp.
Vi vil til sommeren sørge for
asfaltering av området rundt

klubbhuset, ny oppstillingsplass
til joller samt plass til parkering
av foreningens båthengere.
Dugnaden gikk som året før med
yrende liv og et hundre prosent
innsats fra foreningens medlemmer. Det ble malt, skrapt
skjell av utliggere, byttet slitte
øyebolter og bygget utsetningsramper til Stor-NM. Denne
innsatsen betyr enormt for
foreningen, både økonomisk og
sosialt. De som ikke var så
heldige å få delta i 2011, er
hjertelig velkommen i 2012!
Vi er fremdeles bekymret over

dem som "glemmer" vakta.
Fremdeles er det mange dårlige
fortøyninger, og det henstilles til
en del av dem som har båtplass,
om å se litt bedre etter når det
blåser som verst.
Vi vil til slutt takke alle som
hjelper oss med å holde havna i
orden, rydder etter seg og melder
ifra om dårlige planker på
bryggene. Det ligger planker,
spiker og hammer i verkstedet,
så det er eventuelt mulig å skifte
dem selv.
Havnestyret 2011

Signal

Her snekres det ny utsettingsrampe til Stor-NM.
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Protokoll Årsmøte Moss Seilforening 2010 - 15. februar 2011
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Overrekkelser under årsmøtet i februar 2011.

Johan Thue overrekker en personlig jubileumsgave til
foreningen ved fungerende leder Morten Knudsen.
Rådets ordfører Erik Johannessen overrekker
Kristian Hermansens minnepokal til Andreas Dyhr
Petersen.

Signal

Harald Molvig mottar fra Arild Johnsen «Sjøfareren»

Erik Johannessen overrekker «Dommerpokalen» til
Runar Thøgersen for hans dugnad som forfatter av
jubileumsboken «På frisk kryss».
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Årsmelding fra Finanskomiteen
Finansgruppen 2011 har bestått av:
Leder:
Cato Gleditsch
Truls Holm Olsen, Dag Nyrud
og Harald Støre.

Medlemmene i finansgruppen
har med jevne mellomrom hatt
møtevirksomhet gjennom året
(sesongen) hvor stort sett
månedlig status, målsetninger og
hindringer/utfordringer har vært
gjeldende temaer. Tross store
problemer med å møtes, grunnet
fire meget travle medlemmer, har
finansgruppen klart å finne egnet
tid for å gjennomføre regelmessige møter, samt at
medlemmene i tillegg har
utvekslet en stor mengde email
og mange telefonsamtaler.
De viktigste oppgavene for
finansgruppen har vært å
videreføre sponsoravtalen med
Helly Hansen, sponsorsamarbeidet med Belamarin i
forbindelse med Moss
Raymarine Race, selge annonser
på medlemsidene i SEILMagasinet, og i tillegg å selge
reklameplass på seilforeningens
joller og brygger.
Det skal nevnes at finansgruppen
har etablert et digitalt register for
en total finansoversikt, lagring
av kontrakter, samt distribusjon
av annen nyttig informasjon for
medlemmene.

Signal

Budsjettmålet for finansgruppen
2011 ble satt til kr. 200 000,-.
Styret i Moss Seilforening og
finansgruppen mente at dette var
et realistisk og oppnåelig mål.
Det skulle vise seg at målet
allikevel ble satt litt for høyt.
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Grunnen til at målet ikke ble
nådd, kan sies å skylde at finansgruppens medlemmer har hatt
for liten tid til disposisjon til å
utføre sine oppgaver. En annen
faktor som må legges til, er at
beslutningstakere stort sett er
tilgjengelige på dagtid/arbeidstid,
noe som også er finansgruppens
medlemmers primærtid i sine
daglige yrker.
Bedrifter som har inngått avtale
med/sponset MS i 2011 er:
Helly Hansen
Belamarin
Seatronic
Atlantica
Handelsbanken
Sparebank1
Handicare
Coates (Lönne Service)
Totalt fakturerte kroner er per
01.11.2011 kr. 156 030,-.
I tillegg til rene kroneverdier har
MS mottatt en mengde premier
for bruk under regattaer.
Premiene er ikke omgjort i en
ren kroneverdi, men gavene har
ført til at MS har spart midler
ved å slippe å kjøpe inn
regattapremier.
Ellers kan det nevnes at finansgruppen også fikk en avtale med
Imento om levering av pc/
nettverksutstyr og lån av en
nettverksprinter for bruk under
StorNM.

Finansgruppen har som
hovedmål i 2012 å fortsette med
å selge annonseplass på MSs
medlemssider i SEILMagasinet
og reklameplass på joller/brygger
og internett. I tillegg skal finansgruppen sørge for å få fart i
salget av klubbkolleksjonen, som
uheldigvis ikke fikk nok fokus i
2011. Finansgruppen skal ha et
tettere samarbeid med sportskomitéen for å kunne bringe inn
arrangementspesifikke sponsorkroner (iverksette en langsiktig
outsourcingavtale med ekstern
part), iverksette og følge opp
kommunale og statlige støtteordninger, samt følge opp
Grasrotandelen. I tillegg skal
finansgruppen følge opp Helly
Hansen sitt pilotprosjekt med å
la medlemmer i MS handle
HH-effekter på HH webshop til
reduserte priser. MS vil da kunne
motta en viss andel av generert
salg. Finansgruppen ønsker
videre å få oversendt en oversikt
over medlemmene i MS, da med
tanke på hvor medlemmene
jobber, slik at finansgruppen kan
jobbe direkte inn mot medlemmenes arbeidsgivere.

På vegne av finansgruppen,
Cato Gleditsch
Leder finansgruppen

Min OL-satsing, oppsummert
for året 2011

nivå, være tydligere på vannet
ved å si ifra når jeg har rett, og
tøffere under rundinger. Om jeg
ikke har klart det 100 prosent i
alle løp, så ser jeg at ved bedre
oppvarming, visualisering og
klare arbeidoppgaver i prestartfasen, kommer jeg bedre ut.
Det gjenstår «bare» å få det til
hele tiden og i alle løp. Jeg har
blitt for sliten etter 3-4 dager, og
jeg vet at jeg kan klare topp 20 i
verdenscupen hvis jeg holder ut
lenger.
Europacup i Moss var kjempeartig, med mange båter og god
deltagelse fra Sverige og
Danmark. Å bli den beste «ikkesvenske» var greit nok, og jeg
tok jo flere av disse i enkeltløp.
Håper alle har fått med seg all
skryt Moss Seilforening har fått i
Sverige og Danmark, der seilerne
var kjempefornøyde med
arrangement, bane og regattaforhold. Look to Moss, sies det!
Det ble også et NM-gull på meg,
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Dette seileråret var egentlig langt, og i skrivende
stund er det heller ikke
ferdig ennå. Et stort
mesterskap står igjen,
nemlig VM i Perth,
Australia. Målet for
sesongen var todelt; for
det første å kvalifisere
seg til prøve-OL i
England, for det andre å
vinne NM her hjemme.
Disse målene ble
dessverre ikke innfridd.
Alle andre delmål er
derimot nådd, til dels
med god margin, så
sesongen under ett har
Mathias Mollatt. Tett og tøft rundt toppmerket.
vært positiv. I år har jeg
vist en klar fremgang i
forhold til fjoråret. Mål
med en 41. plass i Weymouth av
om OL-deltagelse i London 2012 124, noe som tross alt var en
står fast, og jeg kan derfor si at
fremgang fra året før. Det blåste
jeg sakte men sikkert har bygget
«hatter og høy» i for mange
meg opp slik at jeg i 2012 bør
dager til at jeg med min vekt og
kunne klare den siste strekningen, mine krefter kunne stå løpet like
nemlig å vinne Norges egen OLgodt helt ut. Jeg lå bra an til
kvalifisering på våren neste år.
kreftene tok slutt. Surt og litt
bittert å se at jeg ikke har fått
Hva preget 2011-sesongen?
trent nok eller fått på meg nok
kilo. Jeg synes vel også at mine
Jeg startet godt under verdenstidligere resultater i år skulle ha
cupen i Miami i januar, under
fått større betydning i uttaket,
lette vinder og mye skift. Det
men det skjedde altså ikke.
passet meg bra, og jeg ble
nummer 25 av 104 seilere. Under Ett av delmålene for året var å
Palma-regattaen gikk det også
gå opp i vekt, og jeg har nå
bra, med 36. plass av 127 seilere, stabilisert meg på 81-82 kilo,
før jeg fikk et lite tilbakeslag i
mot 76-77 kilo i fjor. Men jeg
verdenscupen i Hyeres, med 76.
må ha på litt mer muskler, for
plass av 155. Men da var jeg syk matchvekten under OL bør nok
med kraftig forkjølelse og magevære på 85 kilo. For delmålet
problemer. Frem til og med dette «styrke» har jeg økt, spesielt på
var jeg også klart Norges beste
«mageheng» og fått et høyere
seiler, sett ut fra resultatene i det
maks nivå etter å ha perset på
som skulle være avgjørende for
alle styrketestene. Mental trening
prøve-OL uttak. Uttaksreglene
har vært i fokus i 2011, blant
ble endret, og det hjalp da lite
annet ved å finne rett spennings-

med Radial NM her i
Moss. Jeg var nervøs, for
det er mange gode Radialseilere her hjemme, og i
lett vind er ikke min vekt
noen fordel. Starten med
to seire i lett vind gjorde
sitt, selvtilliten var på topp
og resten gikk deretter.

er 100 prosent klar når
OL-uttaket starter med
verdens-cupen i Palma 2.
april 2012. Frem til da er
trening med i alt jeg vil
gjøre, enten fysisk med
vekter eller seiltrening
som også er flere
regattaer. Mine fokusområder er de samme,
men jeg må bruke litt
lenger tid av hensyn til
den høyre foten. Det er
ikke verre enn det.
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Uttak til prøve-OL viste
klart det faktum at bare
én seiler kan delta fra
Norge. Jeg ønsker å være
den seileren, og da er det
viktig å få til de riktige
Livet som fulltidsseiler!
tingene frem til
kvalifiseringsregattaene
Jeg er heldig som får lov
våren 2012. Oppsummert
og anledning til å holde
viste våren 2011 klar
på med det som jeg liker
fremgang. Jeg er mer
aller best. Jeg ser også at
komplett som seiler enn
man blir litt mer «ego» i
før, og resultatene ligger
en slik individuell idrett.
på et høyere nivå. Jeg må
Her med NM-gull i Laser Radial under Stor-NM
Alt arbeid dreier seg om
fortsette den fremgangen
her i Moss.
«meg» og krever stor grad
jeg har hatt ved å tro på
etter
prøve-OL
og
«heavhy»
av selvdisiplin, struktur og vilje
det jeg har gjort, med noen få
diskusjoner om 2012-sesongen,
til å bli best. Noen venner som
endringer. Litt mer vekt og styrså var jeg rett og slett ikke klar
korrigerer, er derfor godt. Jeg
ke, få stabilisert gode starter og
for NM. Da å tape med ett
kan ikke sluntre unna, og det er
god båtfart, som hele tiden har
fattig
poeng
var
i
ettertid
svært
mye jobb hvis alt skal være
vært min styrke, samt finne rett
surt. Mentalt har jeg lært mye av maks, rett og 100 prosent etter
plassering i feltet gjennom løpet.
dette og føler at jeg har kommet
egne forventninger. Det tar mye
Dette er noe av det jeg må jobbe
styrket ut av høsten 2011.
tid! Skader er tøft, da jeg ikke
med. Ddet er vel slik at vi som
får gjort det jeg ønsker å gjøre,
konkurrerer om OL-plassen, er
Dessverre startet opptreningen
og de er en mental trøkk i
så ulike at vi også trenger ulike
til VM i Perth (som også er
trynet. Jeg kommer mye rundt i
opplegg fremover. Det er i hvert
nasjonskvalifiseringen til London verden. Men reisingen må
fall resultatet etter en til tider
OL) med en alvorlig skade som
planlegges, og jeg føler vel at jeg
tøff diskusjon omkring treningshar satt meg ut av seiltreningen
bruker uforholdsmessig mye tid
opplegg, trenere og økonomisk
over flere uker. I slutten av
på den delen. Det tar også tid å
støtte frem mot OL. Vi er ikke
snakke med sponsorer, men uten
spesielle her i Norge når det gjel- august tråkket jeg kraftig over
under
trening
på
olympiatoppen.
støtte kan ikke dette gå! Jeg er
der dette, for jeg ser det samme i
fra Moss og søker lokal støtte,
andre land også. Når avgjørelsen Jeg fikk revet over noen leddbånd og knuste to små bein i
så takk til Moss Seilforening,
nærmer seg, må man tenke på
foten. Legene på OLT av meg 6
NSF, Canes, Seatronic AS,
hva som er best for en selv. Det
uker
uten
noen
som
helst
belastBilbutikk1 og Polar Seafood.
er toppidretten.
ning på ankelen. Alle planer
Alle har vært langsiktige, og vet
foran VM måtte endres, og selv
at målet er London OL!
NM i Laser Standard burde jeg
nå, etter 10 uker, er ikke ankelen
ha vunnet; jeg var jo best i
helt bra. Jeg tåler ikke full
Norge gjennom sesongen, men
belastning og bruker en fast
jeg var ikke til stede mentalt slik
skinne når jeg seiler. Jeg har tro
Mathias Mollatt,
som jeg hadde satt meg som mål
på den nye planen og vet at jeg
nov-2011
tidligere i år. Med skuffelsen
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NoM i Formula18:
Fartsfylt seiling på høyt internasjonalt nivå
Trygve Leergaard
Nordisk mesterskap i
Formula 18 ble et sportslig
høydepunkt i sesongen. Med
40 båter på startlinjen og
flere norske og utenlandske
toppseilere om bord ble dette
spennende seiling.
Regjerende norgesmestre
Hans Ulrik Grünert og Erik
Gravdal fikk måle seg mot
flere tidligere OL-seilere, deriblant Misha Heemskerk fra
Nederland (VM sølv i
Formula18), Janne Rihela fra
Finland, Martin Strandberg
fra Sverige (svensk mester i
Formula 18) og Ole Petter
Den suverene nederlandske båten her nærmest startbåten.
Pollen. Deltagerlisten inneholdt
ellers kjente navn som Peer
leverte, sammen med et stort og
Gravdal ble 4 (og sølvinnere i
Moberg, Harald Blom-Bakke og
entusiastisk mannskap, et profeNM) foran Hans Christian
Siri Kamfjord.
sjonelt og stramt arrangement
Grande som sammen med Tim
Sandberg sikret bronsemedaljene som det står respekt av. Moss
Det ble tidlig klart at våre
Seilforening satte også en ny
i NM.
nederlandske gjester, Misha
standard for bevertning under
Heemskerk og Bastiaan Tentij,
mesterskapet. Jeanette Zakrisen
Formula18-klassen har sett en
var helt suverene på banen, og
og hennes team av gode hjelpere
rivende utvikling de siste årene,
de vant mesterskapet overlegent.
gjorde en fantastisk jobb på
og Moss Seilforening har tidliEtter 11 regattaer kunne de stry- gere bidratt som arrangør av det
kjøkkenet og vartet opp seilere
ke en 2. og 1. plass. Ole Petter
og mannskaper med frokost,
første klassemesterskap og det
Pollen og Pål Kirkebø leverte
lunsj og middag alle dager.
første NM for klassen.
også sterk seiling og hentet hjem
Dette mesterskapet har utvilsomt
Arrangementet holdt et imponeNM-tittel og sølv i det nordiske
styrket foreningens renommé
rende høyt sportslig nivå, og
mesterskapet. Grünert og
regattasjef Thorstein Tønnesson som arrangør.

Signal

Formula-båtene ble sjøsatt ved badestanda.

Dommer og banemannskap under en hvilepause i Søly.
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Våre sportslige perspektiver
Vi er mindre ambisiøse i 2012 enn vi var i 2011
Trygve Leergaard, sportslig leder

Signal

Engasjert strategimøte.
Tidlig i april samlet trettiåtte
medlemmer seg i klubbhuset for å
utveksle tanker om foreningens
fremtid og prioriteringer for årene
som kommer. Moss Seilforening
har et godt anlegg og naturgitte
forutsetninger for seiling, men
hvordan utvikler vi foreningen
videre? Deltagerne på strategimøtet var entusiastiske og engasjerte,
og flere viktige spørsmål ble
drøftet. Foreningens lange
tradisjoner og muligheter for
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aktiviteter gjennom et helt livsløp
ble fremhevet, og det ble av flere
påpekt at gode anlegg kjennetegnes
av at de alltid er åpne og fylt med
aktiviteter.
Forholdene på Værla er ypperlige
både for “offshore-seiling” i
storbåt og sportslige klasser som
Melges og Formula18 katamaran.
Kanskje vi skulle legge til rette
med en selvbetjent kran for små
kjølbåter? Det er viktig å ta med
signalene om at det er behov for
tettere samspill mellom jollegruppa

og tur- og havgruppa, spesielt for å
bedre rekrutteringen av yngre
storbåtseilere, men kanskje også
for å engasjere jolleforeldre. Det
kan oppleves at det er en terskel
for å bli inkludert i miljøet.
Trenger vi kanskje seilkurs og
kompetanseutvikling for voksne?
Trenger storbåtseilerne også en
trener som tilrettelegger og
motiverer? Mange gode ideer, men
ikke like åpenbart hva seilerne
ønsker eller trenger for å komme
på banen.

Sesongen 2011:
Jollegruppe i vekst og utfordringer
for tur- og havseilerne.
Mens tur- og havgruppa har hatt
god oppslutning på temakvelder og
langturer, har det dessverre vært
laber deltagelse i Navigare Cup,
og, med noen hederlige unntak, få
gode resultater i utenbys kjølbåtregattaer. Team Normars
overallseier i Færderen er en sterk
prestasjon, og Trond Kristensen
med Team Aiming 1th har vært
synlige i ORCi, selv om de ikke
fikk tilstrekkelig treningsgrunnlag
for å nå til topps. Team
NORsteam og Team Drømmen har
hatt base i Moss og vært godt
synlige i nasjonale regattaer
Jollegruppa er i vekst. Årsberetningen fra jollegruppa vitner
om høy aktivitet i alle klasser og
mange gode prestasjoner i lokale,
nasjonale og internasjonale
regattaer. Celine Herud har hatt en
svært lovende debutsesong i Laser
4.7, mens Mathias Mollatt fortsatt
troner i Laser Radial og Standard.
SEILmagasinet rangerte nylig
Mollatt som årets NM-seiler, ut fra
hans NM-gull og NM-sølv i
henholdsvis Laser Radial og Laser
Standard. Ole Petter Pollen og
Hans Christian Grande med

respektive mannskap sto for
imponerende prestasjoner med edle
medaljer i NoM/NM for
Formula18 (NoM sølv / NM gull
til Pollen, NM bronse til Grande).
Fevaklassen er styrket og det var
gledelig å oppleve spennende og
publikumsvennlig seiling under
Moss Raymarine Feva Race, der
vi fikk demonstrert hvordan
alternative måter å arrangere
regatta blir entusiastisk mottatt
blant seilere og publikum.
Perspektiver fremover
Terminlisten for 2012 er mindre
ambisiøs enn det den var i 2011.
Vi trenger å samle krefter, og vi
trenger å fokusere på et par store
utfordringer. Vi trenger å
rekruttere flere seilere, vi trenger
engasjerte medlemmer som bidrar
på arrangørsiden, og vi må
utdanne nye trenere. Mye tyder på
laserklassen vil styrkes i 2012, og
det er kommet signaler om det kan
være en seniorklasse med ivrige
“old boys” i fremvekst. Dette blir
spennende og forhåpentlig
smittsomt. Utvikling av et sterkt
miljø i laser vil være en viktig for
støtte for OL-satsingen til Mathias
Mollatt. Tur- og havgruppa var
positive til forsøk med trener på

vannet under en onsdagsseilas.
Kanskje “kompetanseutvikling”
kan være et viktig stikkord for
2012, i tillegg til “rekruttering” ?
Det er viktige sammenhenger
mellom storbåtseiling og rekruttering til jolleseilingen. Gode jolleseilerne kommer gjerne fra aktive
familier som ferierer i seilbåt og
deltar i regattaer. Tilsvarende er
det gjerne tidligere jolleseilere som
står for tilveksten i tur- og
havklassen. De fleste av våre gode
kjølbåtseilere har bakgrunn som
jolleseilere i foreningen. Sviktende
engasjement i kjølbåtklassene er
derfor et viktig varsel.
Mitt inntrykk er at det er god
vilje til å satse i Moss Seilforening,
og mange gode ideer. Utfordringen
ligger i å skape samsvar mellom
tilbud og etterspørsel. Vi kan ikke
arrangere seilaser som må avlyses
på grunn for dårlig deltagelse. Vi
kan utvikle kurstilbud, men på
hvilket nivå, og med hva slags
fokus? Foreningens tillitsvalgte
trenger innspill om hva
medlemmene ønsker, trenger eller
gjerne vil bidra til. Foreningen
trenger entusiastiske og engasjerte
medlemmer som bidrar til å skape
fellesskap og miljø.

"Bør du ha refusjon
av vinteropplaget ditt?
Havnesjefen gir svar om det i sin artikkel
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Tur- og havseilergruppa Moss 16. juni 2011

Pinsesamling på Hankø 11. og 12. juni
Bilder fra samlingen tatt av Kåre-Jonny Larsen

Ikke alle hadde KNS-flagg...

Signal

Deltagerne møttes på Hankø Yacht
Club i løpet av fredag og lørdag.
Det var den tredje gangen Tur- og
havseilergruppa benyttet Cluben til
pinsesamling. Fjorårets samling var
meget vellykket. Det var derfor
med en viss spenning det pånytt
ble invitert til pinsesamling på
Hankø. Til sammen var vi 16
båter med mannskap på i alt 33
voksne. Åpning av samlingen
skjedde på brygga foran klubbhuset lørdag klokken 11.00, med
servering av øl og mineralvann.
Det var flott stemning fra første
stund i det noe utrygge forsommerværet. Som en del av programmet ble det i løpet av lørdagen
avviklet flere konkurranser av forskjellig slag, blant annet leker og
En liten aperitiff før middagen
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førsteplass. Vinnerne av
“teltkonkurransen” ble CHABLIS
med familien Larsen.
Etter middagen
fortsatte festen på brygga i den
vakre sommerkvelden.
Søndag ble
arrangementet
avsluttet med felles lunsj. En del
seilte hjem til Søly eller Fuglevik,
andre satte kursen hjem først på
mandag, og noen
seilte videre på ferie. Jeg tror alle
er enige om at nå er tradisjonen
med en årlig pinsetur til Hankø
etablert.

En liten «Gammel Dansk» er heller ikke å forakte

For Tur- og
havseilergruppa
Arild Johnsen

en quiz med
botanikk og geografi som hovedtema. Det som skapte den helt
store stemningen var konkurransen
i teltet hvor det inngikk flere
krevende aktiviteter.
Om kvelden samlet vi oss til
festmiddag. Etter en velkomstdrink
fikk vi servert en lekker grillbuffet.
Under middagen ble det foretatt
premieutdeling. Quizkonkurransen
endte meget jevnt, og lagene
QUEEN BEE med familien
Borgersen og ARAWAK med
familien Fjeld kom på en delt

Signal

Supé i kongelige omgivelser

Konkurranseinstillingen var det ingen ting å si på.

Arild under premieutdelingen.
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Foto: Axel Nissen-Lie, Seilas

Overall vinner
Færderseilasen 2011
TEAM NORMAR
BENETEAU FIRST 30

Overall vinner
Færderseilasen 2011
TEAM NORMAR
BENETEAU FIRST 30

Stian W. Jensen, Bjørn-Olaf Andresen, Erik Holme og Jørn-Erik Ruud (Jan Olav Eskedal og Morten
Knudsen var ikke tilstede da bildet ble tatt)

Signal

Årets Færderseilas var ekstra
spennende for oss da vi fikk
levert ny båt den 16. mai. Ny
konstruksjon fra Benetau med
den kjente Volvo Ocean Race
konstruktøren Juan
Kouyoumdjian som konstruktør.
Med seier i klassen R33 og overallseier uansett klasse og bane er
vi særdeles godt fornøyd med.
En kjempeinnsatts fra hele laget
som jobbet ustanselig gjennom
hele regattaen, dette var en skikkelig lagseier. Vi får virkelig
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betalt for å være samkjørte
gjennom mange år. (noen av oss
har seil sammen i over 20 år)
Tiden fra levering og frem til
start har vi brukt flittig til trimming og trening med den nye
båten. Mye fokus på seildesign
har det vært siden båten seiles
uten akterstag. Med særdeles
god hjelp fra vår seilmaker
Quantum er jeg sikker på at vi
har kommet frem til et design
som passer båten veldig godt.

Vi starter ved lo bøye og kommer godt ut, ligger lengst vest i
feltet på vei ut mot Gåsungene
og runding på Slemmestad.
Båten går veldig bra med spinnaker og vi er godt med i feltet.
Ved runding på Slemmestad blir
det heftig fokkeslør med tette
fighter med båter på alle kanter.
Vinden rommer noe og vi setter
spinnaker som første båt, våre
konkurrenter venter uvanlig
lenge med å sette spinnaker….

Foto: Axel Nissen-Lie, Seilas
Uten akterstag er det fritt fram for en stor «flydre».

Dette gjør at vi kan falle mot
vest og seile forbi utallige båter i
le. Ved inngangen til
Drøbaksund ligger vi helt i steinene mot vest, helt klart mest
vind på denne siden da vinden
kommer fra NØ. Vi nærmer oss
Oscarsborg og går på vestsiden,
ut av sjeteen mot øst og en rask
jibb midtskips på Color Fantasy.
Fra Drøbak ut til runding på
Filtvet ligger vi ca midt i fjorden
utover, mest vind og medstrøm
er stikkordet på dette strekket.
Ved runding jibber vi direkte og
går mot øst, vi gjør dette fordi
vinden er i ferd med å dreie mot
NV. Jibber tilbake perfekt når

vindskiftet kommer og går på
høyde med Bilekrakk og har
kurs rett vest for Gullholmen.
Her tok vi mange båter…

Vi setter spinnaker på høyde
med store Færder og går raskeste veien til mål gjennom
Bolærne.

Når vi kommer til Bolærne velger vi å gå på vestsiden av
Fuglehuk, i sporet innenfor fyrholmen. Fokkeslør ut mot runding av Tristein og vinden bygger seg gradvis opp. Ute ved runding blåser det 11 m/s og er grov
sjø. Vi seiler med genua 1 og
fullt storseil, båten går utrolig
fort og høyt i de store sjøene. Vi
fikk skikkelig storbåt følelse med
masse kraft og lite eller ingen
sjøsprut på dekk.

Når det gjelder båten må jeg si
at den innfridde våre forventninger til de grader. Båten akselererer super raskt og båtfarten
er veldig bra uansett forhold og
vindvinkler. På kryss er den krevende, men artig å seile, løygang
og finhaling på storseilet står
sjelden fast. Storseil må trimmes
absolutt hele tiden, litt sløving
her så faller farten med 1
knop.... Storseils skjøtet må være
super stramt for å holde forstaget så rett som mulig hele tiden.

Team Normar 2011:
Jørn-Erik Ruud : Taktikker / storseil:
Erik Holme : Rormann
Morten Knudsen : Trimmer
Jan Olav Eskedal : Trimmer/luke:
Bjørn-Olaf Andresen : Navigatør
Stian W. Jensen : Fordekk
Anders Nissen Ruud (10 år) : Sweeper

Signal

(måtte stå over Færderseilasen da det var meldt, og ble mye vind ved Tristein)

Med seilerhilsen Team Normar
Jørn-Erik
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Vellykket seilerfestival i kanalen
Trygve Leergaard

Moss Raymarine Race er etablert som en spennende festival
der flere båtklasser møtes til
regatta og etterfølgende samvær
på kanalbrygga i Moss. Årets
regatta kunne by på fantastiske
forhold og spennende seiling for
i klassene ORCi/LYS, LYS tur og
RS-FEVA.

Signal

ORCi- og LYSklassene seilte
korte og intense baneseilaser ved
Revlingen med de gode vindforholdene vi ofte ser på Værla.
Etter åtte regattaer stod Team
Xtreme fra Bundefjorden
seirende igjen i ORCi. Dessverre
ble det stang ut og 5. plass i
ORCi for Team Normar med
Jørn-Erik Ruud, som ikke fikk
ting til å stemme denne gangen.
Monica Rodal og Team
NORsteam seilte seg inn til en 8.
plass i ORCi, mens Tom Olsen

fra Frognerkilen Seilforening av
1860 vant LYS-klassen på
baneseilas. Her stilte dessverre
ingen lokale seilere i år.
Distanseseilasen nordover
gjennom Mossesundet, ut på
Breiangen og tilbake gikk også
under fine forhold med trivelig
seiling og litt ivrig kniving.
I en for tett runding på
Bevøkollen fikk en tilreisende
båt kraftig landkjenning og
måtte bryte.
I år stilte NORsteam opp med
teoretisk briefing fredag kveld og
instruktør på vannet som ga tips
og råd underveis. Asbjørn
Utaker med Rubina ble nummer
4 i den store klassen, mens
Jeanette Zakrisen i Flyer kapret
2. plass i den lille klassen foran
Hans-Peter Raspotnig i
Chrismar.

Erik Johannessen var regattasjef på banen for klasse Tur.
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I sundet nord for kanalbrua
konkurrerte et felt med 20
entusiastiske RS-FEVA-lag.
Familien Bordal med Per og Per
Christian i spissen har etablert et
populært konsept, og de gjorde
en kjempeinnsats med dette
arrangementet. Regattakonseptet
er litt annerledes enn vanlig. Det
er lagt opp i puljer, slik at noen
seiler mens andre henter seg inn
på Fleischer brygge. Med ivrige
tilskuere, telt, servering og
speaker på brygga ble det både
livlig og trivelig stemning blant
publikum. Puljeseilingen gjorde
det også mulig for tilreisende lag
å låne båter. Arrangementet fikk
udelt positive kommentarer fra
både seilere og foreldre. Vinnere
av gullfinalen ble Marius Dyhr
Pedersen og Andreas Hole, med
Herman Bordal og Dominykas
Rubinskas på en god 3. plass

foran Andreas Dyhr Petersen og
Even Johnsen. RS-FEVA-miljøet i
Moss Seilforening har vist god
vekst i år og deltok med hele 8
lag.
Nytt av året var et vannsporttilbud for de yngre der Wenche
Rodal og Eline Snerlebakken
arrangerte båttur rundt Jeløy
med grilling, strandlek og
bading. De få som prøvde
tilbudet, var svært fornøyd.
Det fungerte godt å samle alle
båtene i kanalen og seilerne på
Tollboden. Her ble det god
stemning til måltider og fest
lørdag kveld med de Lillos,
Torgeir & Kjendisene og
Ole&Gorm. I år benyttet vi
SEILblogg-oppdateringer på
Internett. De ble ivrig benyttet av
mange seilerne, som opp-daterte
fra banen under distanseseilasen
og under festen i kanalbrygga.
Søndag ettermiddag var det
duket med et uvanlig rikt
premiebord fra Belamarin på
Tollboden.

Vinner av lagkonkurransen gikk til Bundefjorden med båtene «Bilbo», «X-treme»
og «Ille Moro».

Signal

Oppskriften på Moss Raymarine
Seilerfestivalen er velprøvd og
vellykket, og intitiativtager
Hans-Christian Grande og
hovedsponsor Belamarin har god
grunn til å være fornøyd. Det er
et fantastisk arrangement med
gode muligheter tilpasset alle
nivåer. Dessuten er det en sosial
begivenhet. Derimot har vi et
betydelig forbedringspotensial
for å engasjere flere kjølbåtseilerne i Moss Seilforening.
Det var slunken deltagelse av
lokale seilere i år, selv om de som
deltok, bidro godt både på
vannet og med tilrettelegging på
land før og etter seilasene. Fra
neste år etableres en fast
regattakomite som skal sikre
kontinuitet i videreutviklingen av
Moss Raymarine Race.

Trygve og Thorstein applauderer en glad premievinner.

Rolf Fossumstuen fra BelaMarin (t.v.) overrekker Lars Grandes minnepremie
til «X-treme» ved skipper Jarle Kristiansen.
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Havnesjefen har ordet
• NY MILJØCONTAINER –
BEDRE SORTERING
En splitter ny og romslig miljøcontainer er på plass.
Myndighetene fokuserer mer og
mer på miljøet i lystbåthavnene,
og jeg mener at vi ligger godt an
når det gjelder å ivareta de krav
som stilles. Men, dette stiller
krav til hver enkelt av oss til å
sortere samvittighetsfullt. Den
nye containeren inneholder flere
beholdere enn den gamle, og alle
er godt merket med tanke på
hva som skal oppi. Vær vennlig
å ta dere tid til å lese, slik at avfallet havner på rett plass. Neste
utfordring på denne fronten vil
bli et anlegg for å fange opp spylevannet fra høytrykksspyleren
(les bunnstoffet).

• ÅRSAVGIFTEN –
REFUSJON AV
VINTEROPPLAGSDELEN

fjernet, og kontonummer oppgis.
Ta uansett kontakt på et eller
annet vis.

Nytt av året er, som de fleste nå
vil ha fått med seg, at vi alle
betaler for et vinteropplag i
havna. Det være seg i sjøen eller
på land. I denne ordningen
ligger det også at de som fjerner
sin båt fra Søly om vinteren, vil
få det beløp som vinteropplaget
er priset til, refundert. MEN det
betinger at undertegnede får
beskjed av båteier. Vi må be om
at beskjeden kommer nå i høst,
slik at vi får disse tilbakebetalingene med i inneværende
års regnskap. Helst ser jeg at
dere sender meg en e-post
(havnesjef@moss-seilforening.org)
hvor det bekreftes at båten er

• SIGNALMASTEN
Råa og gaffelen er tatt ned for
en ekstra oppussing. Det vurderes om vi vil beslå råa på oversiden for å beskytte den bedre mot
måkeskitten som er drepen for
lakken. Men ikke vær nervøs,
masten vil oppstå i all sin prakt
igjen til våren. Noen liebhabere
arbeider også med å få den
flombelyst.
• BÅTER PÅ LAND
I skrivende stund (ultimo
oktober) er opplagsplassen i ferd
med å fylles. En stor takk til

Signal

Containeren inneholder nå
flere beholdere. Vær vennlig å
ta dere tid til å lese, slik at
avfallet havner på rett plass.
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Her taes Råa ned for en ekstra oppussing.

Arild Johnsen, som stiller både
morgen og kveld etter folks
behov. Sprekt gjort av en kar på
76. Vi ser helst at båtopptaket
avsluttes 1. november, men
forsøker å være fleksible.
På denne tid kan vi når som helst
få problemer med frosten. Jeg vil
for fremtiden gå inn for en
praksis der vi uansett stenger av
vannet i havna senest
1. november, og selvfølgelig
tidligere om frosten krever det.
Båtene forsynes på land med en
merkelapp påført en seneste
utsettingsdato våren 2012.
Det er selvfølgelig lov å sette ut

• TRUCKFORSIKRINGEN /
ANSVAR
Spesielt av hensyn til de nyere i
havna vil jeg minne om at
truckens forsikring kun gjelder
under løft og utsetting på/ved
selve truckrampen. All kjøring
og håndtering herfra og innover

på opplagsplassen og tilbake,
betraktes som ”transport over
land”, og går dermed på båteiers
kaskoforsikring. Dette gjelder
uansett type uhell.
En annen interessant sak er at
om en båt velter og skader din
båt, er det din kasko som må
dekke skaden!

God vinter ønskes!
Aksel Ellefsen
havnesjef
915 17 501

Signal

Også Gaffelen fires for vinteropplag

tidligere – konferer med dine
naboer, vis hensyn og vær
fleksibel.
Jeg minner om reglene for bruk
av strøm i havna om vinteren –
se vår hjemmeside:
www.moss-seilforening.org.

Foreningsvimpelen har her gjort sitt gjennom sesongen.
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StorNM 2011
250 unge seilere møttes denne sommeren på Søly til Stor-NM 2011.
Det ble en sportslig og arrangementsmessig suksess for Moss Seilforening

Signal

Det er høsten 2010 og
Seilforbundet har kommet med
en spennende forespørsel. Kan
Moss Seilforening arrangere
neste års Stor-NM i seiling?
Styret og sportskomiteen
diskuterer saken med en god
blanding av entusiasme og
spenning. Først og fremst er det
jo en enorm tillit man er blitt
vist av Seilforbundet. Da
Arendal måtte trekke seg, ble
Moss forespurt på kort varsel.
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Regattasjefer Carene og Thorstein koordinerer med sikkerhetsansvarlig Per

En meget fornøyd seilpresident med leder for arrangementskomiteen

Samtidig er det et stort arrangement som krever mye personellog materiellressurser. Ikke bare
skal foreningen kunne arrangere
gode sportslige konkurranser på
minimum fire baner samtidig, vi
skal også klare å gi seilere og
andre tilreisende et godt tilbud
på land, med mat og en sosial
ramme.

Herman Bordal og Dominykas Rubinskas tok en sterk 4. plass i RS Feva

☛ 41

Signal

Vi blir allikevel ganske fort
enige. Dette er en utfordring vi
har lyst på! Med jollegruppen i
førersetet og resten av klubben
som støtte skal Moss
Seilforening arrangere et bra
NM. At alle delene i klubben
sammen var enige om å arbeide
for et slikt arrangement, var en
absolutt nødvendighet, og som
leder av arrangementskomiteen
var det min fremste oppgave å
videreføre den fellesskapstanken
som var plantet denne dagen.
Målet var å legge grunnlaget for
hvordan Moss Seilforening som
helhet i fremtiden bør samarbeide om arrangementer.
Den sportslige siden bekymret
meg minst. Moss Seilforening
har alltid vært en dyktig
arrangør, og med Carene og

Eline Snerlebakken tok sølv i 29er

Signal

Glenn Dyhr Petersen, Thorstein
Tønnesson og Per Bordal som
regattasjefer for hver sin bane
var jeg trygg på at kvaliteten her
var på NM-nivå. Utfordringene
var
heller å rekruttere nok
personell og frem-skaffe båter og
annet materiell. Men slikt går an
å løse, selv om det krever mange
timer og mange

forespørsler blant
personer i og utenfor
klubben. Når Tur- og hav-gruppen sa seg villig til å stå for det
praktiske på land, var den saken
også nærmest i boks. Gode
tilbakemeldinger underveis gav
meg trygghet for at alt fra
parkering til telt og merking ble
ivaretatt. Det er faktisk utrolig
mange småting som må være på

Mathias Mollatt med NM-gull i Laser Radial
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plass, når så mange mennesker
kommer tilreisende og skal ha
nødvendige fasiliteter. For
eksempel ble løsningen med en
teltleir for alle brettseilerne på
stranden sør for Søly en stor
suksess. De unge seilerne fikk en
virkelig sosial camp, noe vi
utelukkende fikk gode tilbakemeldinger på. Takk til Moss
kommune for at de velvillig gav

Celine Herud klassemester i Laser 4.7

oss tillatelse til å bruke arealene
rundt seilforeningen denne uken!
Uansett hvor gode forberedelser
man gjør, så blir det selvfølgelig
travle dager på slutten. Utallige
telefoner ble tatt den siste uken
for å ordne og kontrollere det
som gjensto. Derfor var det
utrolig godt da det ble torsdag,
og seilerne begynte å ankomme.
Da sluttet telefonen å ringe!
Alle fant veien, fikk utstyret sitt
plassert i havnen, fikk registrert
seg og fikk mat. For en god
følelse det var for meg å kunne
senke skuldrene og bare
registrere at alt så ut til å
fungere!
Fredag kom med varierende
forhold. Vi kom allikevel godt i

gang helt fra starten og greide å
gjennomføre minst to regattaer i
alle klasser. Det var vi godt
fornøyd med. Vi følte at NM
gikk slik vi ønsket, selv om vi
ikke hadde drømmeforhold ennå.
Vi ble møtt av positive seilere,
dommere og tilskuere, og alle
gav oss gode tilbakemeldinger på
hvordan ting fungerte. Vi så
derfor med spenning frem mot
de neste to dagene.
Også lørdag ble en utfordring
rent værmessig. Vinden skiftet
fra nord til sør, og det skapte
mye merarbeid for alle banemannskapene som først måtte
legge og senere endre alle banene
opp til flere ganger. Det skal noe
til for å legge bøyer på mer enn

100 meters dyp. Da er det godt å
ha godt materiell og personell
som vet hva som kreves. Takket
være dyktig banemannskap og,
ikke minst, drevne regattasjefer
som tar riktige vurderinger og
tidskritiske beslutninger, tok vi
denne dagen igjen den lille
forsinkelsen vi hadde fra dagen
før, uten at seilerne måtte
tilbringe for mange timer på
vannet. Sjelden har jeg hørt flere
godord om banemannskaper enn
den dagen. Seilere er vant til å
vente, men å vente på omlegging
av baner og klarlegging når forholdene ellers er gode, er
frustrerende. At man gjennom
god dialog med både trenere og
dommere fikk til gode og rett-

☛ 43
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Jeanette driver kjøkkenet profesjonelt og høstet velfortjent ros for utmerket servering

ferdige sportslige konkur-ranser
denne dagen, skal regattasjefene
ha mye av æren for.

Signal

På Stor-NMs siste dag skulle da
endelig Moss Seilforening virkelig få vist seiler-Norge
hvilke flotte forhold for seiling vi
har her i byen. Strålende solskinn
og stabil sønnavind hele dagen
gav oss silkeføre, for å benytte et
uttrykk fra en idrett som nå har
sesong. Det gav oss også mulighet til å arrangere regattaene for
29’er og brett rett utenfor
moloen, slik vi hadde planlagt.
En virkelig publikumstreffer vi
bør benytte også i andre konkurranser. Nærheten til Søly og
spennende konkurranser der
publikum kan følge seilasene fra
moloen og stranden vil kunne gi
seiling mer oppmerksomhet enn i
dag. Det er bra både for rekruttering og sponsorer.

Selv om selve arrangementet for
mange av oss stod i sentrum, må
jeg jo trekke frem det viktigste,
nemlig de sportslige resultatene.
Moss Seilforenings egne seilere
forsynte seg godt av premiebordet også under årets NM.
Spesielt må vi trekke frem
Mathias Mollatt, som tok nok et
norgesmesterskap i Laser Radial.
I tillegg ble Celine Herud klassemester i Laser 4.7 – to sterke
prestasjoner av to av Moss
Seilforenings store ambassadører.
I tillegg tok Moss Seilforening to
sølv med Eline Snerlebakken i
29er og Andreas Hole i Zoom8.
Toppresultatene ble fulgt opp av
Herman Bordal og Dominykas
Rubinskas, som tok en sterk fjerdeplass i den nye klassen RS
Feva. For andre resultater viser
jeg til årsmeldingen til jollegruppa. Totalt sett viser resultatene at
det gror godt i Moss

Thorstein ønsker deltagerne velkommen til Moss.
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Seilforening. Vi er en klubb som
både har en solid bredde og hvor
det er mulig å drive idrett på
toppnivå i tillegg. Denne kombinasjonen håper jeg klubben kan
ivareta også i fremtiden.
Alle de gode tilbakemeldingene
vi fikk under NM, går til hver og
en som bidro, enten de var på
land eller i båt. Alle var vi like
viktige. Jeg har allikevel lyst til å
trekke frem et par personer.
Havnesjefen, Aksel Ellefsen,
jobbet langt utover det en kan
forvente med å legge planer for
mottak, frigjøring av plasser i
havna og utbedring av ramper og
materiell. Han er en virkelig
ressurs som tar tak der det er
behov og har en positiv innstilling til alle småsaker som
dukker opp både sent og tidlig.
Den andre er Jeanette Zakrisen.
Å arrangere et slikt arrangement

Regattasjefene for de ulike banene under åpningen.

uten å ha et sosialt opplegg på
land med servering fungerer
ikke. Å ha Jeanette på laget
betød profesjonell kafédrift og
førsteklasses mat til mannskaper,
deltakere og dommere. Hun var
først på plass i Søly hver
morgen, og med sin profesjonalitet og arbeidsinnsats var hun
en inspirasjon for oss alle.
Arrangementets overskudd kan i
stor grad tilskrives det vi klarte å
ta inn i salg, så Jeanette var
uvurderlig for totalen. Takk skal
du ha, Jeanette!

Som nevnt før, var det samarbeidet på tvers i foreningen
som gledet meg mest som leder
for arrangementskomiteen. Hele
klubben påtok seg arrangementet, og sammen arbeidet vi
for å komme frem til et så godt
resultat som det ble. Denne
gangen var det jollegruppa og
rekrutteringsklassene som stod i
sentrum, men jeg håper og tror
at klubben også i fremtiden ser
verdien av å samarbeide på tvers
om ulike arrangementer, enten
det gjelder joller, kjølbåter,

dugnad i havna eller sosiale
arrangementer. Moss Seilforening
er en sportsklubb, med et felles
mål og en felles interesse av å
fremme seiling som idrett.
Fremtiden ligger i fellesskapet.
Takk for at jeg fikk mulighet til
å være leder for arrangementskomiteen, og takk til alle som
bidro til å gjøre Stor-NM 2011
til en stor begivenhet for Moss
Seilforening.

Eirik Guldvog

Signal

Det var leiet inn et kjempetelt til underholdningen.
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Teamdrømmen
Teamdrømmen er stolte av å være det eneste rene jentelaget
i årets storbåtsirkus.

I full gang med vårpussen. Siri Kamfjord, Fredrikke Lund, Ingvild Udenæs og
bak Janne Lillehagen.

Signal

Etter to år på NORsteam begynte
Siri Kamfjord å leke med tanken
om et rent jentelag innenfor
storbåtseiling. Det var flere av
jentene på NORsteam som likte
tanken. NORsteamprosjektet til
NSF hadde gitt oss kjennskap til
mye av det som må gjøres om
bord på en storbåt – alt fra
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vedlikehold av vinsjer til det rent
seilertekniske.
Nå ville vi vise at vi kunne få det til
på egenhånd, og med bare jenter.
Vinteren gikk med til å finne resten
av laget, båt og ikke minst
sponsorer. Mange timer gikk med
til å forme laget på papiret, så vi

hadde et produkt vi kunne selge til
mulige sponsorer. Å få være med
på å bygge opp et lag fra bunnen,
har vært utrolig spennende og
lærerikt for meg.
Da våren 2011 kom, hadde laget
en avtale om disponering av båt,
og vår første hovedsponsor

Rett etter start under RayMarine Race. Vi ligger i le med gul Ice.net-reklame i storseil og på båt.

ICE.net var på plass. Laget utgjorde nå 12 jenter med ulik
seilererfaring og forskjellig annen
kompetanse. Vi var spente på
hvordan vi ville fungere sammen
på vannet og rent sosialt.

Vårsesongen var kompakt, og etter
Larvik gikk det slag i slag med
Skagen race, treningshelg i pinsen

og Færdern. Læringskurven var
tilsvarende bratt, og vi følte at ting
satt bedre og bedre ut over forsommeren.
Etter noen ukers sommerferie
samlet vi laget igjen på Søly.
Her ladet vi opp til årets store mål,
som var EM i ORCi på Hankø.
Uken på Hankø ble nok ikke som
vi hadde håpet på rent resultatmessig, men vi hang med. Når vi
ser tilbake på EM, sitter vi likevel
igjen med mye erfaring. Det fikk
vi merke allerede helgen etter,
under Raymarine Race her i Moss.
De korte banene var en utfordring,
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Vårpussen tok sin tid, men
arbeidet var en fin måte å lære
hverandre å kjenne på. Resultatet
var en regattaklar båt og en
kjempebra gjeng. Vår første
treningsøkt var på Lysakerfjorden.
Vi merket fort at det der var liten
plass til å gå igjennom manøvrer
for første gang og ønsket oss

derfor lenger ut i fjorden.
Som den Mosseseileren jeg er,
visste jeg at det var godt med både
plass og vind her i Moss. Så vi ble
veldig glade da vi fikk lov til å
ligge her deler av sesongen.
Vår første regatta var Larvik Race
Weekend. Der fikk vi virkelig testet
båt og mannskap i tøffe forhold.
Vi havnet godt nede på listen, men
var fornøyde og hadde troen på
laget og sesongen som ventet.

men vi hadde nå så mange timer
sammen i båten at det meste gikk
smertefritt. Vi koste oss her ute på
fjorden og følte at vi virkelig
begynte å få det til.
Utover sensommeren fortsatte
båten å ligge i Moss, og vi fikk
mange gode timer på vannet.
Videre seilte vi både
Hollænderseilasen og ORC MN i
Tønsberg. Søndagen i Tønsberg
var vi dessverre litt uheldige og
ødela utstyr. Vi måtte bryte
regattaen, og det ga en litt kjedelig
avslutning på regattasesongen.
Vårt mål med prosjektet er ikke
bare å vise andre båter at vi får det
til, men også å inspirere flere jenter
til å tørre å satse i dette miljøet.
I oktober hadde vi i samarbeid
med NSF en jentesamling her i

Moss. 18 jenter, primært jolleseilere, fikk et innblikk i hva
storbåtseiling er. Vi hadde fått låne
både RSFeva-joller og NORsteam,
i tillegg til vår egen båt. Det ble
mye seiling, nye opplevelser og en
morsom og lærerik helg for alle
sammen.
Takk for lånet av klubbhuset og
joller til samlingen! Vi har planer
om å gjenta dette til neste år.
Når jeg nå ser tilbake på denne
sesongen, er jeg både stolt og
takknemlig.
Stolt over hva vi har fått til med
prosjektet så langt. Vi har hengt
med gjennom hele sesongen og
stadig krøpet oppover listen.
Takknemlig for å ha fått være med
på å starte et prosjekt som dette
fra bunnen av. Ikke minst er jeg
takknemlig overfor alle som har
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Lagbilde etter en meget vellykket jentesamling på Søly.
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hjulpet oss på veien. Vi hadde ikke
klart det uten at andre utenfra gav
oss støtte, hjelp og tro på at vi skal
lykkes.
Det at vi har fått ligge så mye her i
Søly havn, har også spilt en stor
rolle. Vi har hatt gode treningsforhold og tidvis trent litt med
NORsteam. Vi håper også at vår
tilstedeværelse her i Moss kan
bidra til at vi klarer å få enda flere
unge jolleseilere, spesielt jenter, til
å holde på sporten og begynne
med storbåtseiling.

Følg oss gjerne på facebook og vår
hjemmeside:
www.teamdrommen.com

Med seilerhilsen
Fredrikke Lund

Lagbilde fra EM på Hankø. De som er på bildet er: Benedicte Heide, Birthe Marie Steensen, Jania Bøhmer,
Janne Lillehagen, Cecilie Eldrup Evju, Siri Kamfjord, Fredrikke Lund, Gabrielle Denise Juell og liggende Ingvild Udenæs.

Ønsker du en

Jubileumsbok
Signal

Henvend deg til
Havnesjefen
49

Med Pierina III
gjennom
de greske øyer
til Tyrkia
Av Harald Molvig

I Delphi

Følg med på reisekartet på side 62.
Våren i Messolonghi,
07.03. – 26.04. 2011

Signal

Sjuende mars ble reisedagen ned
til Pierina. Hun sto på land i
marinaen sammen med 300
andre båter. Jeg hadde tenkt at
det var lurt å begynne tidlig, så
kunne vi seile noen uker mellom
De joniske øyer. Men der tok jeg
feil. Våren lot virkelig vente på
seg! Båten ble likevel stoffet (to
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ganger i Middelhavet), polert og
sjøsatt, mens jeg vandret rundt
godt kledd og priste varmevifta
på kveldene. Flere hadde bodd i
båtene sine om vinteren, og da
jeg spurte når de skulle seile
videre, fikk jeg vite at først etter
15. mai ville seilsesongen starte!
Etter hvert skjønte jeg jo hvor

for, for det var kaldt, stadig regn
og kulingene sto i kø inn fra
Adriaterhavet.
Åshild kom 21. mars - herlig å
være sammen om bord igjen. Vi
hadde internett, godt med bøker
og Messolonghi var en levende
by full av hyggelige og vennlige

Gjennom Korintkanalen

grekere. Det ble flere viseaftener
hos Andreas og hans familie,
som hadde et herlig gresk
kjøkken. Vi leide bil og utforsket
Apollontempelet i Korint og
besøkte Delphi. Med hjelp av
flere bind Grindberg ble det en
oppdatering av gresk historie, og
både Iliaden og Odysseen ble
frisket opp. Bøkene til Tore
Renberg ble lest, først og fremst
fordi barnebarnet Vebjørn spiller
”Jarle Klepp” i filmen om
”Kompani Orheim”, som
kommer på norske kinoer i
2012. Noen koselige stunder ble
det også med den nyinnkjøpte
ukulelen.

Messolonghi – Lavrio,
10.06. – 28.06. 2011
Åshild og jeg kom om bord i
Pierina den 10. juni, etter
hyggelige dager med familie og
venner. Skuta måtte rengjøres

(svalerede under bomtrekket!),
proviant kjøpes inn, og først
etter pinse var vi klar for
avgang. Været var forlokkende!
15. juni seilte vi ut fra
Messolonghi og østover i
Korintbukta. Fant en flott havn
på Trizona i en forlatt marina på
øya. Deretter til Itea på
fastlandssiden, en koselig by
med fin havn. Herfra tok vi buss
til Delphi, som vi så lysende opp
i fjellskrenten om kveldene. Vi
ble nærmest andektige da vi
spaserte mellom flere tusen år
gamle ruiner, og betraktet
restene av Apollontempelet der
orakelet hadde hatt sitt sete, og
steinen som viste ”verdens
midtpunkt”!
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13. april kom Hilde og Helge fra
Moss. Vi hadde planlagt noen
dagers seilas, men været var
igjen imot oss. Imidlertid hygget
vi oss om bord, i Messolonghi

og tok et par dager på Levkas
med leiebil. Etter hvert kom
våren; gresset vokste og
appelsintrærne blomstret.
Påsken kom med prosesjoner og
festivitas, men da forberedte vi
hjemreise for to konfirmasjoner
og et bryllup i Hardanger. Båten
ble etterlatt godt fortøyd og ship
shape. Neste år venter jeg nok til
over påske før jeg setter i gang
med vårpussen.

Etter et par dager i Korint tøffet
vi gjennom Korintkanalen, der
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På svai i Voufalo

Signal

bratte utgravde vegger reiste seg
80 meter opp – en kjempeopplevelse (kostnad NOK 1200).
Seilasen endte den dagen i ei
idyllisk bukt på Peloponnes, i
Korfos. Da badet vi! Etter et par
dager på svai i sol og varme,
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fant vi ei ny bukt like syd for der
vi hadde vært; Palaia
Epidhavros. Den 23. juni seilte
vi inn til øya Aegina, like
utenfor Athen. Vi målte 35
grader i skyggen og vindstille,
det var varmt!

Uten St.Hansfeiring seilte vi østover og inn til Olympia Marina,
ved byen Lavrio. Her kom
kulingen om natta, men vi lå
godt fortøyd og lot det blåse.

Skiatos by.

”Mamma Mia” – kapellet på Skopolos
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Portferraio på Elba

På Skyros
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Evvoia og de nordre
Sporadene,
29.06 – 30.7. 2011
Etter fire døgn i Lavrio hadde
nordavinden spaknet og vi satte
kursen nordover mellom fastlandet og øya Evvoia. Vi ble et
par dager i en fantastisk lagune
på svai i Voufalo. Der traff vi
Tom-Harald fra Kragerø. I
Khalkis by fikk vi fin plass i
yachtklubben. Der måtte vi
vente tre døgn på broåpning,
som fant sted klokka 2330, men
bare visse kvelder. Broa var
stengt fredager, lørdager og
søndager!
Farvannet mellom fastlandet og
Evvoia er godt skjermet. Det ble
mye motor og lite vind. Varmen
begynte å kjennes, men vi dusjet
stadig på akterdekket, bøttedusj.
Vi var innom Loutra Aidhipsou,
Orei og lå på svai i Ormos
Vathoudhi før vi den 9. juli
fortøyde under de hvite husene
på Skiatos. Nå var vi i
Sporadene! Per-Harald kom etter
to dager og ble med oss i 11

dager. Fra nattebråket på Skiatos
(disko), seilte vi over til Loutraki
på Skopolos, en liten og trivelig
havn med både strøm og vann.
Der likte vi oss godt, og en kveld
spiste vi middag i den hvite byen
Glossa oppe i fjellet. Etter noen
dager seilte vi til ei skjønn bukt
på øya Peristeri, like øst for
Alonnisos. Det var 28 grader i
vannet og fullmåne! Vi var
innom Patitiri på Alonnisos før
vi tok noen dager i Skopolos by.
Byen var bare skjønn med sine
hvite hus, flislagte gater og over
100 kirker. Vi leide bil og utforsket den skogrike øya og fant
blant annet ”Mamma Mia
Beach” med kirken på toppen av
fjellet! På seilasen tilbake til
Skiatos fikk vi opp gennakeren
og logget over sju knop, en flott
opplevelse! Det ble noen fine
dager sammen med Per-Harald
før han dro hjem for å fortsette
sitt liv som musiker.

Hendelsene i Oslo og på Utøya
den 22.7. fikk vi kjennskap til
utover fredagskvelden. Til tross
for at vi var langt borte, ble det
fryktelige allikevel så nært! Det
var grusomt, sollyset ble utvisket. Vi følte med alle som led og
sørget.
Vi seilte tilbake til Skopolos, var
innom Steni Vala på Alonnisos,
men tok kvelden på svai i
Ormos Tzorti. Den 25.7. seilte
vi 40 nm øst til den største av
disse nordre Sporadene, øya
Skyros. Vi fikk fin havneplass i
havnebyen Linaria. Her ble vi i
fire døgn, leide bil og utforsket
øya. Byen Skyros, med sine
hvite, firkantede små hus som
omkranset en fjelltopp, var
fantastisk! Menneskene var
hyggelige, smilende, hjelpsomme
og snakket godt engelsk.
Den 30. juli krysset vi
Egeerhavet østover 60 nm til den
lille øya Psara.
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Psara
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I Mesta by på Khios
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De østre Sporadene,
30.7. – 24.8. 2011
Psara dukket opp av disen utpå
ettermiddagen, og delfinene lekte
rundt oss. Like etter fant vi en
fin plass i den lille byen på øya,
ved siden av ”Just Fine Too” fra
Hvaler. Alle øyas innbyggere
samlet seg etter hvert til bryllupsfest i havna. Det ble en flott opplevelse, men vi fikk lite søvn den
natta! Psara er ei lita, gold øy

der ingenting gror, alt blir hentet
fra Khios. Øya har tre tavernaer,
et lite ”supermarked”, en baker,
verken internett eller aviser, men
to fine strender. Det gjorde at vi
koste oss her, selv om vi ble liggende i ti døgn før kulingene ga
seg. Etter Psara seilte vi i frisk
vind til ei god bukt på sydvestsiden av Khios, Port Mesta.

Underveis falt autopiloten ut,
ferskvannspumpa kollapset og
satte fødepumpa til dieseltanken
ut av funksjon. Nå var det tid
for litt mekking. Derfor seilte vi
rundt sydenden av Khios og opp
til Ermioni, like syd for Khios
by. I havna, som for øvrig var
fylt opp av små fiskebåter og
fritidsbåter, var det to gjeste-
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Platanos på Leros
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Simi by

Dodekanesene (de 12 øyer),
25.08. – 09.09. 2011

Signal

plasser. Ny ferskvannspumpe ble
montert, og alt det andre
reparert. Vi leide bil, utforsket
gamlebyen i Khios, så øde
fjellområder og plantasjer med
mastikk-trær, som gir kvae til
blant annet parfymeindustrien.
Fjell-landsbyen Mesta var
spesiell, bygd som en festning
med smale smug på kryss og
tvers, og den lå langt inne på
øya.
Femtende august satte vi seil for
Samos. Etter en flott seilas, noe i
tyrkisk farvann, ankom vi Samos
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Marina etter å ha tilbakelagt 65
nm på ti timer! Marinaen hadde
alt, den er velegnet som vinterhavn. Like ved lå Pythagorion by
der Pytagoras ble født. Også her
leide vi bil og fant ut at Samos,
grønnkledt og vakker, var vel
verdt å bli kjent med. Her var
deilige strender, norske aviser og
fjell-landsbyen Vourliotes, en
perle oppe i skråningen mot
nord. Stormsenteret (meltemien)
ute i Egeerhavet lå permanent, så
vi lot vinden blåse mens vi koste
oss på Samos.

Etter ti døgn på Samos satte vi
seil og fikk en frisk bris sørøstover til øya Agathonisi. En hauk
tok en hvilepause om bord før vi
kastet anker i bukta Yeoryiou, ei
skjønn bukt omkranset av høye
åser. Bebyggelsen innerst i bukta
var malerisk – små flate hus i
blått og hvitt. Tavernaer fantes
på stranda, og geiter gikk fredelig i åskanten. Dagen etter seilte
vi til øya Lipsi, fikk godt ankerfeste og ble et par dager.
Leros ble neste øy. Der gikk vi
inn til byen Lakka, inne i ei stor

bukt. Bukta har vært brukt som
flåtebase for både italienere
(Mussolini) og senere briter.
Byen Lakka står igjen med
mange tomme hus og noen
palasser etter den andre verdenskrig. Med bil dro vi til den nye
hovedstaden Platanos, dit
folkene hadde flyttet da
Mussolini skulle gjøre Lakka til
en mønsterby. Nord på øya fant
vi restene etter Dianas tempel, de
var over 2500 år gamle. Etter
seks døgn ga kulingene seg igjen,
og vi seilte til Kalimnos by på

Kalimnos. Der er det nå en ny
havn. Her fikk vi gode seilingstips av Lasse i s/y ”Sesam”.
Sjette september seilte vi til Kos
Marina på Kos, en stor, flott
marina med alle fasiliteter. Om
kvelden hørte vi landskampen
Danmark-Norge på nett-radio!
Kos er en sjarmerende by med
blant annet en gammel festning.
Havna er lun. På øya Simi, 42
nm unna, fant vi en lagune på
sydvestsiden, Panormitis, kastet
anker og igjen målte vi 28 grader
i vannet! Et stort kloster lyste

opp ved vannkanten. I Simi by
ble vi velvillig tatt i mot av ”The
Moring Man”, igjen en skjønn,
gresk liten by! Dette ble den siste
øya vi var innom av
Dodekanesene, og den siste
greske øya. Vi hadde satt stor
pris på gresk gjestfrihet, gresk
mat og ikke minst opplevelsen av
å ha fått en smakebit av gammel
gresk kultur, der Perikles og
Platon vernet om demokratiske
og menneskelige verdier for over
2500 år siden.
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På tyrkisk bad i Marmaris!
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I Olympos

Til Tyrkia - i lykiernes rike,
10.09. – 1.11. 2011

Signal

Vi forlot skjønne Simi by og fikk
en varm og rolig seilas langs den
tyrkiske kysten inn til Marmaris,
38 nm. Vi var i Tyrkia, og det
tyrkiske gjesteflagget ble heist!
Her ble vi ønsket velkommen
både på VHF og av guttene som
geleidet oss i jolle inn til
marinaen, en marina med alle
fasiliteter. Agenten skaffet oss
stempel i passet (opphold 90
dager), og den obligatoriske
transit-loggen (varighet 12
mndr.). Hos Turkcell kjøpte vi
internett-stick.
Marmaris er en trivelig by med
alle sine basarer og døgnåpne
butikker. Vi hørte lyden fra de
mange minaretene i bakgrunnen.
Her tilhører 99 prosent av
befolkningen islam.
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Etter tre dager tøffet vi ut på det
speilblanke havet, dro videre østover i god varme og kastet anker
i Ekincik Limani, omkranset av
grønne furuåser. Dagen etter dro
vi inn mot Görik-området og inn
i Skopea Limani, en lukket
skjærgård med utallige ankringsplasser. De fleste båtene lå for
anker med liner i land i tillegg.
Men i Boynüz Bükü fant vi ei
herlig bukt hvor vi kunne ligge
på svai, helt innerst på fire meter
vann. Herfra var det kort vei til
byene Göcek og Fethiye. Vi ble
tre døgn i dette paradiset. Været
var strålende, og den 16.
september tøffet vi inn til
Fethiye, til Ece Marina, nok en
stor marina med alt vi kunne
ønske oss! Her ble vi i ti døgn,

for en thunderstorm raste i tre
døgn. Fethiye var en trivelig by.
Det tyrkiske kjøkken imponerte,
og var virkelig noe som falt i
smak. I tillegg fikk vi oppleve
tyrkisk bad, Hamam, en varm,
herlig opplevelse! Byen har et
amfiteater som er over 3000 år
gammelt. Bak byen så vi flere
klippegraver etter lykierne.
Det lykiske folket slo seg ned i
området Fethiye – Antalya for
ca. 3500 år siden. Men etter
omtrent 1000 år ble de angrepet
av persere, deretter av hellenere
og siden av romere. Den lykiske
kulturen var sterk; deres
klippegraver, amfiteatre og
steinsarkofager sees fortsatt i
dette området. Dessuten finnes
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Lykiske klippegraver, Fethiye
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rester av bebyggelsen deres langs
kysten. Etter at arabere og senere
tyrkere invaderte de store lykiske
byene, forsvant det lykiske
folket. Deres skriftspråk er
fortsatt ikke tydet.
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Den 27. 9. dro vi fra Fethiye og
hadde en flott seilas til Kas Setur
Marina, 54 nm. Den var nyåpnet
og veldig flott. Kas er i tillegg en
liten malerisk by, vel verdt et
besøk! Neste dag dro vi ut forbi
Kas og passerte den lille greske
øya Kastellorizoni. Vi dro innom
Kekova Roads, nok en lukket
skjærgård med utallige ankringsplasser. Her krydde det av
tyrkiske turbåter som hadde
turister med på dagsturer.
Kekovabukta er en idyllisk plett
på kysten. Lykiere, romere og
korsfarere holdt til her i svunne
tider og etterlot seg sarkofager,
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borganlegg, templer og kirker.
Mye av dette står fremdeles
mellom landsbyhusene og ute på
øde klippeøyer. Den mest
berømte av ruinene er kjent som
”Den sunkne byen” og består av
rester av en lykisk by, som
grunnet en rekke jordskjelv sank
seks meter.
Den 28. september kom vi til
Finike, en koselig by med en
super marina, der mange
turseilere overvintrer.
Vi var fremme. Reisens mål i år
var nådd, og Pierina III hadde
innfridd alle våre ønsker!
Vebjørn (barnebarn) kom i sin
høstferie og ble ei uke. Vi seilte
tilbake til Kekova Roads, badet
og opplevde igjen lykiernes
bosteder. En av de største

opplevelsene underveis var da en
svær delfin tok et kjempesprang
gjennom luften bare ti meter fra
båten! Vi leide bil og dro til
Myra, julenissens fødested, og til
Olympos, et skjønt sted som
trollbandt med sin natur og sine
ruiner, et sted som fortalte om en
sivilisasjon for tusener av år
siden.
I Finike ble båten satt på land,
vasket og polert. Der står hun
trygt til vi atter vender tilbake
våren 2012 – for å søke nye
eventyr. Vel fornøyd, etter 1110
nautiske mil, landet vi på
Gardermoen den 1. november
etter nok en fantastisk
seilsommer.

Seilerhilsen
Åshild Thunes og Harald Molvig

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

HELLY HANSEN
BELAMARIN
SEATRONIC
ATLANTICA
HANDELSBANKEN
SPAREBANK 1
HANDICARE
LÖNNE ELEKTROMOTORER &
GENERATORSERVICE AS
4 SOUND STORDAHL MUSIKK
FUGLEVIK BÅTSERVICE
KAEFER
Håper du støtter dem!

Avsender:

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
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