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Først Ole-Petter - så Mathias - og nå Celine.

Utvikling for fremtiden

Det var fremsynte folk
som planla og bygde
Søly på 1980-tallet.
Helt frem til nå har
anlegget fungert godt
for de forskjellige brukergruppene.
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Nå trenger anlegget en
materiell oppgradering.
Havna og klubbhuset
begynner å bære preg av over 30
års allsidig bruk, og nye trender
innen seiling gjør seg gjeldende.
Årsmøtet nedsatte en prosjektgruppe for å få frem et forslag til
en helhetlig, fremtidsrettet utvikling av Søly. Arbeidet er kommet
i gang med kartlegging av brukergruppenes behov og prioriteringer. Deretter vil gruppen utarbeide konkrete forslag til utviklingstiltak. Informasjon om
arbeidet blir lagt ut på hjemmesidene, og det vil bli arrangert
informasjonsmøter når ting
begynner å bli konkrete. Jeg gleder meg til å se hva prosjektgruppen kommer frem til.
Vi har fått en ny verdensmester!
Celine Herud ble i april verdensmester i Laser 4.70 under krevende forhold og med knivskarp
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Værla med NORsteam
falt godt i smak, og vi
fikk kontakt med nye
mennesker som forhåpentligvis ble bitt av
seilebasillen. Ta godt i
mot dem – til felles
beste.
konkurranse i Argentina. Vi er
stolte og gratulerer så mye!
Talent, mye trening og gode treningsforhold er nødvendig for å
plassere seg i verdenstoppen. Vi
har gode talenter, trenere og veldig bra treningsforhold i Moss,
noe Celine og Mathias Mollatt
er gode eksempler på.
Ingen topp uten bredde; det gror
fortsatt godt i barne- og ungdomsarbeidet. Det formelig yrer
av seileglede på treningsdagene
tirsdag og torsdag. Her legger de
grunnlaget for en fritidsaktivitet
de kan holde på med til langt
opp i alderdommen.
Seilingens dag, 1.mai, ble en
suksess. Ivrige nybegynnere fikk
utdelt Optimist, og voksne seilerinteresserte ble fanget inn til
matroskurs. Prøveseilingen på

I juni arrangerer vi
StorNM for andre år
på rad. Vi trenger hjelp av medlemmene for å kunne gi seilere
og støtteapparat et godt sportslig
opplegg og ”after sail”-aktiviteter i Søly. Norges Seilforbund
ønsker å gi et godt sosialt tilbud
på land, og det blir interessante
tilbud og aktiviteter for alle.
Meld deg gjerne til tjeneste via
hjemmesiden – vi trenger din
hjelp!
Til slutt ønsker jeg dere alle en
fin sommer på sjøen – uansett i
hvilken farkost dere ferdes!

Hans Bjørn Paulsrud
Leder av hovedstyret

Moss Seilforening – tillitsvalgte for 2012
Funksjon
Hovedstyret
Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
Leder av styret i Søly Båthavn
Leder av styret for klubbhuset
Leder for finansgruppen
Leder for jollegruppen
Leder for T/H-gruppen

Periode

Valgt på
Årsmøte

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

Styremedl. for klubbhuset
Medlem
Medlem
Medlem

1 år

Styremedl. for finansgruppen
Medlem
Medlem
Medlem

1 år

Revisorer m/vara
Medlem
Medlem
Varamedlem

1 år

Valgte medlemmer til Rådet
Medlem
Medlem

2 år

Redaktør Signal

1 år

Valgkomité for neste periode
Leder av valgkomiteen
Medlem
Medlem

1 år

Valgkomitee
innstilling

2012
2011
2012
2011
2011
2012
2012
2012
2012

Hans Bjørn Paulsrud
Trygve B Leergaard
Nina Leander
Hans Peter Raspotnig
Ivar Olsen
Ingrid Lund
Cato Gleditsch
Per Bakke
Ingen valgt

Nyvalg
Ikke på valg
Gjenvalg
Ikke på valg
Ikke på valg
Gjenvalg
Gjenvalg
Gjenvalg

2011
2012
2011
2011

Asbjørn Utaker
Per Arne Karlsen
Morten H. Jansen
Einar Haagensen

Ikke på valg
Nyvalg
Ikke på valg
Ikke på valg

2012
2012
2012

Magne Jensen
Leif Bjerke
Cecilie Asting

Gjenvalg
Gjenvalg
Nyvalg

2012
2012
2012

Truls Holm Olsen
Harald Støre
Dag Nyrud

Gjenvalg
Gjenvalg
Gjenvalg

2012
2012
2012

Magne Sveli
Frank Henriksen
Hans Blom

Gjenvalg
Gjenvalg
Gjenvalg

2011
2012

Lisbeth Johansen
Glenn Dyhr Petersen

Ikke på valg
Nyvalg

2012

Runar Thøgersen

Gjenvalg

2012
2012
2012

Hans Bendik Eriksen
Bjørn Tore Pettersen
Per Christian Bordal

Nyvalg
Nyvalg
Nyvalg
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Styremedl. for Søly Båthavn
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Navn
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Protokoll Årsmøte i Moss Seilforening
2011,
15. februar 2012

48 stemmeberettigede medlemmer var til stede på årsmøtet.
Foreningens leder, Thorstein Tønnesson, ønsket velkommen.
Det var ingen innvendinger til innkallingen, og årsmøtet 2011 ble erklært lovlig satt.
Følgende ble enstemmig valgt: Møteleder: Eirik Guldvog, referent: Nina C. Leander.
Til å undertegne protokollen: Hans Christian Grande og Gabriel Lund.

Årsmeldingene
De ulike gruppelederne refererte hovedpunktene i de enkelte årsmeldingene og svarte på enkelte spørsmål. Alle årsberetningene ble enstemmig godkjent.

Foreningens regnskap, samt revisors beretning for 2011
Foreningens kasserer, Hans-Peter Raspotnig, gikk gjennom regnskapet og revisors beretning, og besvarte
spørsmål fra salen. Arrangementene har gått med overskudd, hvorav Stor-NM alene har bidratt med ca.
kr. 80.000. Regnskapet ble godkjent, og likeledes ble forslaget til disponering av årets overskudd og disponering av investeringsfondet til egenkapitalen enstemmig godkjent. Revisors beretning ble tatt til etterretning.
Vedlegg 1 Regnskap og revisors beretning

Behandling av innkomne forslag
Det var innkommet 2 forslag til behandling.
Forslag 1: Opprettelse av prosjektgruppe for utvikling av seilsportanlegget Søly
Forslaget, som var stilt av styret, ble presentert. Det kom ingen kommentarer, og forslaget ble
enstemmig vedtatt.
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Forslag 2: Dispensasjon fra ventelisteprioriteringen for tildelingen av framleieplasser
Forslaget, som var stilt av Runar Thøgersen og Eirik Johannessen, ble presentert. Etter diskusjon ble
forslaget frafalt til fordel for et forenklet, alternativt forslag, fremmet av styret. Det følgende ble
enstemmig vedtatt: Styret ser på muligheten for å benytte prioriteringer i ventelisten for plass i havna
som et virkemiddel for å fremme Moss Seilforenings formålsparagraf. Forslaget legges fram for
beslutning ved årsmøte 2013.
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Kontingent for 2012
Styret hadde ingen forslag om endring i kontingenten. Enstemmig vedtatt at kontingenten beholdes på
samme nivå i 2012 som før.

Budsjett for 2012
Budsjettet for 2012 ble presentert av Thorstein Tønnesson. Det ble kommentert og ytret bekymringer for
fremtidig kontantstrøm ved utvikling av anlegget. Budsjettet for 2012 ble enstemmig vedtatt.
Vedlegg 2 Budsjett 2012

Foreningens organisasjon for 2012
Det kom ingen forslag til endringer i foreningens organisasjon for 2012.

Valg av tillitsmenn
Jan Erik Ruud presenterte valgkomiteens forslag til tillitsmenn for 2012. Alle de foreslåtte kandidatene
ble valgt ved akklamasjon. Da det ikke var funnet noen leder for Tur&Hav-gruppa fremmet styret
følgende forslag som ble enstemmig vedtatt: Årsmøtet pålegger styret i T&H-gruppa å stille med en
representant i hovedstyret inntil leder er valgt.
Vedlegg 3 Valgkomiteens innstilling

Utdeling av pokaler
Årets seiler (Didrik Walboms minnepokal); Pokalen var opprinnelig en premie fra Larvik kommune
som ble vunnet av Didrik Walbom med spissgatteren «Hilda» i N.F.L. regattaen i Larvik i 1899.
Didrik Walboms minnepokal «Hilda» ble av Anton Zeiner og Rådet i 2010 satt opp som
evigvandrende utmerkelse til Årets Seiler for årets beste idrettslige prestasjon. Årets seiler er for 2011
Mathias Mollatt for hans gode nasjonale og internasjonale prestasjoner i 2011, og pokalen gis med
lykkeønskninger foran uttak til OL i London i 2012.
Dommerpokalen; Deles ut til det medlem som har utmerket seg for sin innsats for foreningen. Pokalen
går til Team Petersen til Ann Carene og Glenn for deres flotte innsats på regattabanen under Stor-NM.
Christian Hermansens minnepokal; Pokalen utdeles til Ole Petter Pollen for hans gode idrettslige
prestasjoner i F-18.
Årets sjøfarer; Går til Per Andreas Vogt for deltakelse på ARC fra Gran Canaria til St.Lucia i
Mellom-Amerika, deretter Østkysten av Nord-Amerika og over Atlanteren hjem.
Havfruepokalen; Pokalen utdeles til Jeanette Zakrisen for hennes flotte bidrag med servering og mat
ved flere av foreningens store arrangementer i 2011.
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Orienteringer
Temakveld 29. februar kl 1900 på Søly med Shorthandseiling over Atlanteren.
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Avslutning
Einar Larsen fikk påskjønnelse for lang og trofast innsats i havnestyret gjennom mange år.
Thorstein Tønnesson takket Arild Johnsen for innsatsen som leder av Tur&Hav. Thorstein Tønnesson
ble takket av som leder av foreningen de siste 5 årene av nestleder Trygve Leergaard og påtroppende
leder Bjørn Tore Pettersen med stående applaus.
Møtet ble hevet kl. 21.20.
Moss 20.februar 2012
For hovedstyret Moss Seilforening
Nina C. Leander
Referent
......................................................................
Hans Christian Grande
Sign.

....................................................................
Gabriel Lund
Sign.
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Godt frammøte på Årsmøte. Mange kjente ”isser” i forgrunnen

Mathias Mollatt mottar boken med begrunnelse for å ha blitt utnevnt til ”Årets Seiler 2011”. Sporstlig leder Trygve
Leergaard foretar overrekkelsen p.v.a. Sportskomiteen.
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Per Andreas Vogt mottar ”Sjøfareren” fra leder i Tur &
Havseiler gruppen Arild Johnsen.

Jeanette Zakrisen mottar ”Havfruepokalen” av leder
Thorstein Tønnesson.

Arild Johnsen takkes av som leder av Tur & Havseiler
gruppen.

Viseleder Trygve Leergaard takker avgående leder
Thorstein Tønnesson.

Hans Bjørn Paulsrud har mottatt foreninges klubbe som
tegn på nå å være ny leder av foreningen.
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Ekteparet Ann Carene og Glen Petersen mottar
”Dommerpokalen” av leder for Rådet Hans Bjørn Paulsrud.
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Påskesamlingen i Søly 2012
Hele 54 ivrige seilere fikk
oppleve Moss fra sitt beste i fire
dager denne påsken. Det hele
startet på lørdag den 31. mars
med sol og en særdeles frisk bris
fra nord som gjorde sitt til at
seilerne virkelig fikk jobbet
gjennom dagen. Da kvelden
kom, ble det servert taco og
deretter var det leker, konkurranser, quiz og en presentasjon
fra OL i Bejing fra Frode
Jørstad.

Det ble også muligheter for bading

Som om det ikke hadde vært nok
sol og vind fra nord de to første
dagene, så kom også mandagen i
samme form. Nok en dag med
gnistrende vær; vind fra nordvest
som bød på utfordringer da den
kom fykende i rosser over Jeløy.
Her fikk seilerne virkelig erfare
ustabil vind. Også denne dagen
ble det to fine økter som begge
ble avsluttet med super mat fra en
arbeidsom gjeng på kjøkkenet.
Dagen ble rundet av med en
fysisk økt på land i det fantastiske
kulturlandskapet på søndre Jeløy.
Friske forhold i starten på samlingen
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Søndagen bød også på supre forhold med sol og noe mindre
vind. Seilerne fikk to fine økter
på vannet, hvor blant annet
Hanne Marie tok med seg
Zoom8-seilerne på en tur rundt
Revlingen. Dette var noe seilerne
tydelig syntes var veldig gøy; en
seiler uttalte at det var det morsomste hun hadde vært med på
som seiler, og hun hadde seilt
lenge! Dagen ble avsluttet med
en tur i svømmehallen, hvor det
var forskjellige leker og konkurranser i en og en halv time.
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RS Feva-klassen var med for første gang i år. I denne øvelsen skal en av
mannskapet ha bind for øynene.

Gnistrende forhold utenfor Søly

På samlingens siste dag vartet
værgudene opp med strålende
sol, noe fallende temperatur og
7-8 kn fra nord. I tråd med
tradisjonene sto regatta på
programmet denne dagen, og i år
var det fruktregatta. Seilerne
skulle plukke frukt opp av
vannet, og det ble gitt poeng for
eple-, banan- og appelsinbiter.

Da alle var inne, ble det hele
avsluttet med grilling, kringle og
premieutdeling til de konkurrerende lag.
Jeg tror og håper alle seilerne har
hatt fire fine dager på Søly.
Jeg vil samtidig benytte
anledningen til å takke både alle
de ivrige jolleforeldrene som

Kursleder Frode Jørstad takker deltakerne etter en vellykket Påskesamling.

bidro til at dette ble et meget
godt arrangement på land, og
trenerne, som under ledelse av
Frode Jørstad laget og gjennomførte et supert faglig opplegg for
seilerne.

Per Bakke
Jolleleder Moss Seilforening

Påskesamlingens trenere f.v. Elin Samdal, Per Frisenfeldt
Horn og Madeleine Lauritzen.
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Deltakerne samlet i klubbhuset til bevertning.
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Dugnad i Søly - men det kunne
vært behov for flere hender
Årets dugnad, som var annonsert for alle båtplass-leiere, ble avholdt lørdag 28. april.
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Første økt gikk fra klokAv de rundt 250 som
ken ti til tolv. I pausen
burde stilt denne dagen,
ble det servert både pizza
var det rundt 35 som
og forfriskende drikke til
møtte opp til innsats.
de frammøtte. Den siste
Enkelte har en avtale med
økten varte så fram til
havnesjefen om dugnadsklokken to på ettermidarbeid senere i år. Nå er
dagen.
det selvfølgelig noen som
har vektige grunner til
Det ble utført følgende
ikke å møte opp, men
arbeid i løpet av de fire
atskillig flere burde ha litt
timene dugnaden varte:
dårlig samvittighet for sitt
Det ble skiftet kontakter
fravær. At det var noen
Også havnestyrets leder Ivar Olsen var i full aktivitet
der det trengtes i strøms(ikke mange) som jobbet
ute på brygga.
øyler på bryggene, flyttet
med egen båt i havna
og koblet ekstra strømsunder dugnaden, må man
øyle på E-brygga, montert blikk
vel kunne kalle for skuffende.
men en foreningshavn hvor man
er helt avhengig av at medlemmene tar i et tak når det kreves,
sier det seg selv at de som ikke
føler ansvar for sitt medlemskap,
vil kunne bli nedprioritert på
ventelisten.
De frammøtte ble av havnesjef,
Aksel Ellefsen, og leder for havnestyret, Ivar Olsen, satt til ulike
oppgaver i havna og leder for
Far og sønn – Erik og Sjur som
klubbhuset, Ingerid Lund, forHer var det rydding med liv og lyst.
elektrikere.
delte arbeid med vedlikehold av
klubbhuset.
på tak på strømskapet
Når det på siste årsmøte
ved moloene, reparert
ble vedtatt at det til neste
trappesats på sørsiden av
årsmøte skal utarbeides
truckrampa, lagt platforslag til nye vedtekter
ting/gulv for ny bod ved
for prioritering på
høytrykksspyler, skiftet
ventelisten, vil nok noen
bord og reparert spikerssom i dag har framleielag på brygger og utrigplass og venter på fast
gere, skiftet øyebolter /
plass, og videre noen av
fortøyningsringer der det
de faste som ønsker større
var nødvendig på utrigplass, kunne få seg en
gere, montert skilt i
overraskelse. Da Søly
båsene
for følgebåtene,
båthavn ikke er en
Utliggerne måtte skrapes for skjell.
skrapt skjell på bryggene,
kommersielt drevet havn,
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Philip og Per Arne tynner ut furukrattet ved
innkjøringen til Søly.
Jostein med sekken allerede halvfull av søppel.

Også verandaen fikk et malerstrøk.

kuttet vekk buskas ved innkjøringen til parkeringsplassen, ryddet papir og rask over hele
området, også på moloene, montert rå og gaffel
på signalmasten, malt vinduskarmer og
verandarekkverk på klubbhuset og pusset og
lakkert hoveddøren innvendig.
Både Ivar, Ingerid og Aksel uttrykte stor tilfredsstillelse med det arbeidet som ble utført på den
korte tiden. Men de hadde trengt flere til alle de
arbeidsoppgavene som måtte utestå, ikke minst
til arbeidet med å skrape bort skjell på alle
flytebryggene.
Å spandere 4 timer til dugnad 1 gang om året er
vel ikke for mye forlangt?
Runar

Her monteres rammen til et nytt skur for bl.a.
høytrykkspyler

Hoveddøren til klubbhuset ble både slipt og lakket.
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Kl. 12 tok alle en pust i bakken og ble traktert med
pizza og forfriskninger

Tom Backe Mathisen ble heist opp for å få Råa og
Gaffelen på plass.
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Seilingens dag – 1. mai 2012

Leder Hans Bjørn Paulsrud flankert av Æresmedlemmene Runar Thøgersen t.v. og Anton Zeiner
var også tilstede under sesongåpningen.
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Foreningens første formann Anton
Zeiner fyrer av ”Gunda”.
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Tradisjonen tro var det
også i år kanonskudd
med ”Gunda” og flaggheising på gaffelen til
vår stolte signalmast, og
det som tegn på at nå
var seilsesongen startet
opp i vårt seilsportanlegg på Søly.
Presis klokken 10.00
stod en av foreningens
stiftere, første formann
og æresmedlem Anton

L. Zeiner, klar til å fyre av vår
gamle kanon. Etter noen
oppvarmningsprøver fikk Anton
fart på damen, som etter et
innledende lite ”piff” endelig lot
høre fra seg med en skikkelig
utblåsing. Det tok leder HansBjørn Paulsrud som tegn på at
nå kunne han ønske alle de
frammøtte velkommen og –
supplert med noen velvalgte ord
– erklære seilsesongen i Moss for
åpnet.

De nye Jungmenn med instruktør sammen med
foreningens Leder og foreningens Stifter.

Flagget heist til topps på gaffelen
under åpningen.

Programmet for dagen
inneholdt åpningsregatta
med Østfoldcup for
joller. Deretter var det
nybegynnerkurs, eller
Jungmannskurs som vi
kaller det, for barn i
alderen 8-10 år. Da er
det selvfølgelig
Optimistjollen de skal få
prøve seg i.
Jungmannskurset
forsetter på torsdager ut

Deltakerne på Matroskurset fikk en fin tur på Værla med en Farr 40 Norsteam.

sesongen, ledet av svært dyktige
og erfarne instruktører. For
kr. 1700, som inkluderer medlemskap i seilforeningen, får de
tilgang til en Optimistjolle
gjennom hele sesongen.
Senere på formiddagen var det
invitert til Matroskurs for
voksne, med etterfølgende prøveseiling på fjorden med
NORSTEAM – en Farr 40.
Matroskurset er et introduksjonstilbud til voksne som vil

lære seg mer om seiling. Det går
parallelt med jungmannskursene
på torsdager, slik at jungmannsforeldre kan delta. Kurset gir en
innføring i grunnprinsippene for
seiling, båthåndtering,
navigasjon og praktiske øvelser i
seilsetting, manøvrering, sikkerhet og fortøyning. Kurset koster
kr. 480,- og inkluderer også det
medlemskap i seilforeningen.
I klubbhuset var det åpen kiosk
hele dagen med salg av kaffe, is,
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Instruktør Trygve Leergaard ønsker de nye på
Matroskurset velkommen.

brus, pølser, vafler og sjømannslapskaus. Og ute på plattingen
foran klubbhuset så det ut som
det var mange som stortrivdes
og benyttet seg av serveringen.
At dagen viste seg fra den beste
side med hensyn til sol og vind,
satte en ekstra spiss på
vårdagen.
Opplegget var flott, det ble
gjennomført på aller beste måte
og er noe som vårt hovedstyre
har all ære av!
Runar

De nye Jungmennene fikk sin første prøveseiling inne i
havneområdet.
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Arild på truck’n

Her setter Arild båten til Jørn-Erik Ruud - en First 30 - trykt på vannet.
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Det er nå 12 år siden Arild
Johnsen ble overtalt av
daværende havnesjef Hallvard
Tønnesson om å ta sertifikat på
en større truck, og dermed hjelpe
til med opptak og utsetting av
seil- og motorbåter i Søly. Fra
tidligere hadde Arild sertifikat på
truck, men på et atskillig mindre
nivå enn det som må til for å
håndtere båter i vår båthavn.
Med Hallvard som fadder var
det først litt opplæring her i
Moss. Men for å få mulighet til
selv å kjøre vår egen truck måtte
Arild først gjennom et tre dagers
kurs på Nordreisa ved
Gardemoen og deretter kjøre opp
for en representant for den
myndighet som utsteder slike
sertifikater. Medlemmer foruten
Hallvard, som tidligere har hatt
slike sertifikater og kjørt trucken,
er Anton Gjeldsvik, Arvid
Wilhelmsen og nå sist også havnesjef Aksel Ellefsen. Medlemmene
skal vite at det er ikke hvem som
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helst som får tillatelse til å kjøre
den trucken vi har i Søly.
Arild forteller at han i løpet av
disse tolv årene har gjennomført
mellom 2500 og 3000 løft, så vel
opptak som utsetting. Han kan
videre melde at det ikke har vært
noen uhell av alvorlig art gjennom
disse år. Noen små, helt
ubetydelige materielle skader har
ikke vært til å unngå. Når det
gjelder ansvarsfordelingen mellom
seilforeningen og båteieren, har
båteieren selv forsikringsansvaret
fra og med båten transporteres fra
opptaksbrygga til den står i
opplagskrybba på høsten og til
den igjen er klar til å fires i vannet
ved opplagsbrygga på våren.
Seilforeningen har med andre ord
kun forsikringsansvar mens båten
løftes opp og slippes ned i vannet.
At løftestroppene plasseres slik at
de ikke skader propelldrev eller
propellaksel ved opptak og
utsetting, er også båteiers eget
ansvar.

Når det gjelder opplagsstativer,
er det i hovedsak tre ulike typer
som båteierne bruker. Arild
sverger til de separate opplagsbukkene som nå er å få kjøpt, og
han anbefaler dem som den beste
løsningen. Forutsetningen er
imidlertid at de sikres seg i
mellom med bånd. De koster
ca. 1500 kroner per stykk, men
for kortere opphold på land er det
mulig å leie slike av seilforeningen.
De koster kroner 100 per dag for
et sett med fire støtter.
Seilforeningen er svært glad
for at Arild fortsatt stiller seg til
disposisjon og avlaster havnesjefen i den spesielt travle tiden på
våren og høsten. Og skulle en båt
bli utsatt for et uhell under
sesongen og må på land, stiller
Arild velvillig opp.
Han bor jo på Søly Terrasse og
har telefon 69274115/92681068.
Trygt å vite dersom uhellet skulle
være ute og du MÅ på land.
Runar

Havnesjefen har ordet
Den store dugnaden 28. april
Tusen takk til alle dere som stilte
opp på dugnaden – drøyt 30 i
tallet. Det er utrolig hva man får
gjort når så mange velvillige sjeler
møter. Sosialt og hyggelig er det
også. I vår forening har vi
bestemt at inntil videre skal
dugnad være frivillig og uten
noen form for økonomiske
konsekvenser om man ikke stiller
opp. Vi er glade for at folk møter
frem i den grad at slike tanker
ikke får næring. En takk også til
noen av våre medlemmer som
måtte melde avbud på selve
dugnadsdagen, men som har
tilbudt seg å utføre visse arbeidsoppgaver på et annet tidspunkt.
Veldig positivt og bra!
Imidlertid syntes jeg vi erfarte
at det ble litt problematisk med
redskaper til så mange
mennesker. Vi kunne med fordel
hatt mer redskap og dermed
utnyttet arbeidskapasiteten bedre.
Neste år vil vi for det første
minne om dugnaden på vår
hjemmeside. I tillegg skal vi prøve
å liste opp arbeidsoppgaver som
vi ønsker utført, slik at folk selv i
større grad kan medbringe eget
utstyr og redskaper.

Strøm om bord
En mild vinter er tilbakelagt; uten
de store hendelser. Det er
hyggelig å registrere at folk som
har båtene i sjøen, nå er flinkere
til ikke å installere varmeapparater med for høy ytelse.
Med andre ord respekteres
grensen for strømbruk innenfor
300 til 400 watt. Det har vært
påfallende færre utkoblinger på
grunn av overforbruk, likeledes
færre jordfeil denne vinteren. Det
siste kan tyde på at bedre utstyr
brukes, nemlig kabler og
kontakter beregnet for utendørs
bruk, slik vårt regelverk krever.

Opptak for vårpuss – båter som
har ligget ute i vinter
Siste frist for å få vårpussen unna
er torsdag 21. juni. Da skal hele
plassen ryddes for STOR-NM.
STOR-NM
Arrangeres St. Hans-helgen,
fredag 22. juni– mandag 25. juni.
Som i fjor er vi også i år svært
interessert i å få beskjed om alle
ledige båtplasser i denne perioden
– store og små – for å kunne huse
gjestende båter av ulike størrelser.
Vennligst informer undertegnede.
Rydding i masteskuret
Havnestyret har besluttet at det i
sommer skal ryddes i masteskuret.
Alt skrot av gamle forstagsprofiler og lignende vil bli fjernet,
og master som ikke er i bruk, må
eieren(e) lagre annet sted.
Støy fra master
Vi må og skal ta hensyn til vårt
nabolag. Sørg derfor for å føre
fall, bomløft og andre utvendige
liner bort fra masten, for
eksempel ut i rekka. Det er
dessverre noen som aldri ser ut til
å lære dette, og det er svært
irriterende. Det er brudd på våre
ordensregler, med de følger det
kan ha. Det handler om å ta
hensyn til våre omgivelser.

Da gjenstår det bare å ønske dere
alle en riktig god sommer!

Aksel Ellefsen
havnesjef
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Miljø
I brev fra Fylkesmannen i Østfold
nylig varsles det om innskjerpelser
og håndhevelse av gjeldende
regelverk for ivaretakelse av farlig
avfall, og forurensning i marinaer.
Kontroller vil bli utført.
Hos oss ligger vi, etter hva jeg
kan forstå, godt an hva gjelder
behandling av avfall, nettopp på
grunn av kontaineren for farlig
avfall. Med andre ord, den må vi
være flinke til å bruke, og

kanskje litt flinkere enn i dag.
Jeg ser eksempelvis at noe
maleutstyr fortsatt havner i
restavfallkontaineren, og der
hører det altså ikke hjemme.
Men på ett punkt synder vi
kraftig i Søly, og det er ved
bruken av høytrykksspyleren.
Avspylt bunnstoff går rett i sjøen.
Havnestyret har derfor, allerede
før vi mottok fylkesmannens
brev, sett på muligheten for å
fange opp spylevannet ved truckrampen og lede det ned i en
synkekum. Dette er et prosjekt
som må gis høy prioritet.
Nok et punkt hvor vi ikke er
gode nok, gjelder fjerning av
gammelt bunnstoff/renskraping
av bunnen på opplagsplassen.
Vi må lære oss å feie opp
umiddelbart, før avrenning,
og/eller legge en presenning under
båten. Vi er heldige som står på
et asfaltdekke som gjør det overkommelig å sope opp. Miljø er
viktig for vår alles trivsel. La oss
derfor i fellesskap gjøre vårt beste
for å ivareta en trivelig og ren
havn!
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Lekeplass i Søly båthavn

Philip har tatt bilder fra ulike lekeplasser her i Moss til ideer for en lekeplass i Søly.

Som sikkert mange har registrert,
prater jeg stadig om at vi snart
bør etablere en lekeplass i
området rundt Søly båthavn. Jeg
har ved flere anledninger fremmet
dette som forslag, sist til årsmøtet
som ble avholdt 15. februar
2011. Da trakk jeg forslaget mot
at havnestyret skulle arbeide
videre med saken. I referatet fra
årsmøtet står det at styret tar
med forslaget i vurderingen til
den videre utvikling av Søly.
Referatet fra årsmøtet er feil.

Signal

Moss Seilforening har ved
flere anledninger bedt om forslag
som kan gjøre området rundt
havna mer attraktiv.
Brainstorming på brainstorming
er gjennomført. Min personlige
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mening er at jeg synes området
rundt Søly er trist. Den eneste
fargeklatten er trucken, og den
begynner å bli gammel nå. Det
finnes ikke noe å gjøre for dem
som har med seg barn, barnebarn
eller andre. Den eneste

muligheten til aktivitet i vinter,
var å kaste store og små steiner
utover isen, noe som ikke er til
glede for dem med båter på
vannet. Om sommeren er det
heller ingen ting å gjøre for denne
gruppen. Det samme gjelder for
gruppen av gjesteseilere med barn
som kommer med båt til havna.
Jet tror tiden er inne til at vi ser
på muligheten for å etablere en
liten, hyggelig lekeplass i
området. Den må ligge så sentralt

at foresatte kan sitte på plattingen
foran klubbhuset mens de holder
kontakt med barna. Det vil gjøre
at barna vil trives på lekeplassen.
Det er ingen vits i å etablere en
lekeplass som ligger langt unna
plattingen, for den kommer ikke
til å bli brukt.
Mitt ønske er at havna skal
tiltrekke seg brukere med barn
som kan få et nært og godt
forhold til Søly båthavn. En
lekeplass er å investere i
fremtiden.
Jeg kan godt bli med i et
utvalg som ser på mulighetene til
etablering av lekeplass.
Mvh.
Boomerang
Philip Harboe Bain

Moss Seilforenings matroskurs

En introduksjon til kjølbåtseiling for voksne
Matroskurset er et uformelt
introduksjonskurs for voksne
som vil lære mer om seiling.
Kurset går parallelt med
nybegynnerkursene for barn på
torsdager, slik at deres foreldre
kan delta. Vi vil gjennomgå
grunnprinsipper for seiling,
båthåndtering og navigasjon,
med praktiske øvelser i seilsetting, manøvrering, sikkerhet
(mann over bord) og fortøyning.
Kurset er gratis for foreningens
medlemmer. Avhengig av interesse arrangeres en separat dagseller weekendmodul like før sommeren. Kurset går over
6 torsdager fra kl. 18:00-20:00,
med første samling 10. mai.
Introduksjon, 1. mai 2012:
Trygve Leergaard
- Orientering om kurset
- Praktiske øvelser på land:
Knuter (båtmannsknop,
åttetallsknop, pålestikk).
Kurs 1, 10. mai 2012:
Aksel Ellefsen:
Grunnleggende prinsipper
- Teoretisk gjennomgang:
o Navigasjon og sjøveisregler
o Fremdrift: Hva holder
båten oppreist, og hvordan går den fremover?
- Praktiske øvelser:
Planlegging av seilas, lesing
av sjøkart

Kurs 4, 7. juni 2012:
Per Christian Bordal?:
Å temme vinden
- Teoretisk gjennomgang:
“Å temme vinden” –
grunnprinsipper for seiltrim
- Praktiske øvelser på vannet:
Seiltrim på kryss og lens
Kurs 5, 14. juni 2012:
Thorstein Tønnesson?:
Sikker seilas
- Teoretisk gjennomgang:
Mann over bord
- Praktiske øvelser på vannet:
MOB
Kurs 6, 21. juni 2012:
Hans Bendik Eriksen?
Hjelpemidler om bord
- Teoretisk gjennomgang:
Vind- og navigasjonsinstrumenter
- Praktiske øvelser på vannet:
Bruken av vindinstrumenter
og autopilot
Weekendmodul
(v/ Hans Bendik Eriksen)
- Detaljer senere
Praktisk gjennomføring
Hensikten med kurset er å gi
interesserte voksne en positiv
introduksjon til seiling og foreningslivet på Søly. Det sosiale er
en viktig del av kurset. De viktigste læringsmålene er at kursdeltagerne skal 1) forstå mer om prinsippene for seiling, 2) føle seg
tryggere om bord i en seilbåt og
3) være i stand til å delta aktivt

under seilas.
Vi har en selvpålagt utfordring
knyttet til tiden (18:00-20:00),
dette kan tilpasses deltagernes
behov for å være i land for å ta i
mot barn på nybegynnerkurs.
Det er ikke sikkert alle må inn
tidlig og man kan vurdere å
fordele deltagerne til praksisbåter
etter hva de har tid til.
Kursleder tar ansvar for det seilfaglige innholdet og den teoretiske
gjennomgangen, og instruksjon
av skipperne som hjelper med de
praktiske øvelsene. De to første
kursdagene er tenkt gjennomført
på land / havna. De siste fire
kursdagene bør ha hovedvekt på
praktiske øvelser, der bør den
teoretiske gjennomgangen være
begrenset til 20-30 minutter slik
at man minst får en time til
øvelser på vannet. Vi kan spare
tid dersom skipperne på praksisbåtene har rigget noenlunde
ferdig. Det er signalisert at det
kan være en fordel med kvinnelige
skippere for kvinnelige deltagere.
Det bør ikke være mer enn 3-4
personer per skipper.
Deltagerne må stille med vest,
joggesko / seilsko og seiltøy /
vindjakker. Ved røffe værforhold
tilpasses aktivitetene eller holder
vi oss på land.
Aktuelle praksisskippere: Antall
må justeres etter antall påmeldte
TH-gruppa har gitt positive
signaler, men vi har ingen navn
på blokka enda. Jeg tenkte å
spørre disse i første omgang:
-

Frederikke Lund, Drømmen
Jeanette Zakrisen, Flyer
Bengt Madsen, Odins Ravn
Sjur / Erik Johannesen,
Papillon
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Kurs 2, 24. mai 2012:
Aksel Ellefsen: Til og fra kai
- Teoretisk gjennomgang:
Terminologi, skjøter,
halinger, gjennomgang av båt
- Praktiske øvelser i havna
(Aksel Ellefsen / Karl Einar
Jensen):
o Fortøyning, knop og stikk
o Til og fra kai for motor?

Kurs 3, 31. mai 2012:
Per Christian Bordal?:
Seilas i motvind og medvind
- Teoretisk gjennomgang:
Hvordan vinden virker på
seilene
- Praktiske øvelser på vannet:
Heise seil, kryss og lens,
berge seil
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Prosjektet "Livslang Seiling" er i gang
Moss Seilforening oppnevnte på siste årsmøte en
prosjektgruppe som skal se på hvilke behov
foreningen har når det gjelder oppgradering avanlegget. Gruppen har som mandat å utrede havn,
ute-områder og klubbhus, og vil legge frem en
forundersøkelse på neste årsmøte. Vi har startet

dette arbeidet, og har nå kommet til en fase hvor vi
ønsker innspill fra brukerne av anlegget.
Vi arbeider under et visst tidspress for å komme i
mål med dette prosjektet og ber derfor om
tilbakemeldinger så raskt som mulig.

Glenn Peteren
Aksel Ellefsen

glennp@hoiax.no
havnesjef@moss-seilforening.org

Karl Einar Jensen
Hans Egil Eriksen

karl-einar.jensen@hellyhansen.com Mob. 906 49 055 Klubbhus
hee@unnawind.no
Mob. 905 78 038

Karin Herud
e.herud@frisurf.no
Sjur E.J. Sannerud sjur@omegaelkraft.no

Mob. 902 45 100 Havn
Mob. 915 17 501

Mob. 930 98 529 Uteområde
Mob. 900 46 238

Prosjektgruppen er for tiden delt opp i mindre grupper som arbeider med hhv havn, hus og uteområder.
I første omgang ber vi derfor om innspill fra brukere av anlegget om:
1) - hvilke umiddelbare behov vi har for utbedring/utbygging av klubbhuset, havn og uteområde.
2) - behov eller visjoner for fremtiden, i et 10-15 års perspektiv.
Vi ønsker å få bredest mulig innspill i denne første runden og har således ingen føringer for hvordan dere
velger å angripe dette. Men vi vil tro at aktuelle utfordringer kan være i følgende kategorier:
-

Sanitær/garderober
IKT
Møte fasiliteter
Logi
Verksted
Fremtidig kommersiell drift av kjøkken
Behov for kontor(er)

-

Mudring av havn
Nye brygger
Utbedring av molo
Bygge ut havna
Oppsamling av spylevann
Truck
Mastekran (båtkran)
Flere slipper til å sette ut joller

Signal

Her er det en unik mulighet til å være med å utvikle anlegget, alle innspill tas i mot.
Send innspillet direkte til den gruppen som jobber med det respektive delprosjekt.
Vi tar sikte på å arrangere et informasjonsmøte/allmannamøte en gang etter ferien.
Følg med på vår hjemmeside.
Prosjektet "Livslang Seiling
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Sammendrag fra idédugnad avholdt i Søly 10.01.12

Motto: Livslang seiling!

Generelt

Huset
Huset må generelt oppgraderes
for å ivareta dagens og fremtidige
behov.
Det må bygges nye garderober,
innvendige og utvendige innganger, og det trengs rom (4 stk.
4-sengsrom) for overnatting av
tilreisende ”sports”-seilere på
nordsiden. Det er et stort behov
for flerbruksrom som egner seg
for undervisning, samlinger og
møter. Dagens sal med sin åpne
løsning er svært lite egnet. Det
går ikke an å bruke andre etasje
samtidig som det er møter nede.
Dagens ”hybelkjøkken” er ikke
tilfredsstillende for bruk under
regattaer og litt større samlinger.
Nytt kjøkken må planlegges med
innspill fra fagfolk innen
kjøkkenbransjen, og ut ifra de
behov husets brukere ser for seg
nå og i fremtiden.
Toaletter, gjestedusjer, vaske- og
tørkerom må inngå i et oppgradert klubbhus. Slikt er viktig,
både for å tiltrekke flere turseilere
og for å kunne avvikle større
arrangementer på en god måte.

Havna
Havna trenger en total oppgradering med beregnet livslengde
på 30–40 år.
Forsamlingen mente at man
bør holde seg innenfor dagens
moloer.
Det ble en del diskusjon
rundt trender og behov. Større
båter med større dypgang stiller
krav som vi ikke dekker på en
tilfredsstillende måte i dag.
Satsing på stor konkurranse
kjølbåtseiling, Norsteam og andre
har behov som vi ikke dekker i
dag.
Det er også lang venteliste (151).
Mange ønsker plass for båter
med største båsbredde, og det er
forhold som må vurderes grundig
av prosjektgruppen.
Ellers har havnestyret utarbeidet
en omfattende tilstandsrapport.
Dessuten er det innhentet diverse
priser på mudring, brygger og
annen infrastruktur. Det arbeidet
vil være nyttig for prosjektgruppen.

Jolleseilerne ønsker seg betongramper nær servicehus eller
klubbhus, funksjonelle garderober, vaske- og tørkerom samt
flerbruksrom. Opplag på gress er
veldig bra, men opplaget må være
lokalisert ved utsettingsrampene,
3–4 stk. Følgebåter kan med
fordel lagres på land for å frigjøre
plasser i havna. Da blir det flere
plasser som gir inntekter.

Signal

Flertallet av de 28 inviterte
fremmøtte mente foreningen bør
utvikle Søly til et regionalt eller
nasjonalt senter for seiling.
Forsamlingen la også stor vekt på
at alle større brukergrupper,
enten de driver med breddeseiling, seiling på topp nivå eller
turseiling, og øvrige brukere av
havna må få ivaretatt sine behov
gjennom oppgraderingen.
Anlegget må utvikles for bedre å
kunne rekruttere nye seilere; både
barn, ungdom og voksne.
Gjennom den materielle oppgraderingen må man ha det
sosiale aspektet som bakteppe,
for eksempel ved å samle utendørsaktivitetene med klubbhuset
som geografisk sentrum. Det var
flere som mente at konsentrert
utbygging av for eksempel jolleramper nærmere klubbhuset, ville
være et godt bidrag til å styrke
det sosiale.
Det fremkom også behov for en
kran for å kunne betjene større
sportsbåter og mindre kjølbåter,
for eks. Melges eller liknende.
Dette synes å være en fremtidsrettet trend. Disse båtene ”lagres”
ofte på land.
Det bør vurderes å sette
strendene på nord- og sørsiden i
stand slik at de kan brukes som
utsettingsområder for katamaraner, F18 og lignende båter,
og slik at strendene kan brukes til
utsetting av båter, bading og
strandliv.

Det ble gjort oppmerksom på at
planleggingen må gjøres ut ifra
dagens reguleringsplan for Søly.
Ønsker man å bruke eller utnytte
anlegget annerledes enn det er
hjemmel for i reguleringsplanen,
må man snarest få en dialog med
Moss kommune om foreningens
utviklingsplaner.

Hans Bjørn Paulsrud
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Min OL-satsing
Mathias Mollatt 13. mai 2012
Mitt siste innlegg i Signal i 2011
kom rett før ISAFs store VM i
Perth. Jeg hadde trent og sett
frem til mesterskapet i lengre tid.
Kanskje var det årsaken, kanskje
var det skaden, kanskje det
overraskende fraværet av «the
Fremantle Doctor» - Perths
vanlige solgangsbris, kanskje
størrelsen på mesterskapet
(større en OL) – noe var det i
hvert fall som gjorde at jeg ikke
presterte slik jeg selv hadde satt
som mål. Det viktigste etterpå
var å få lagt det hele bak seg.
World Cup – sesongstart 2012 –
Miami

Signal

En god treningsperiode i januar
og ny World Cup i Miami var
noe av det som hjalp. Der borte
var jeg tydelig rusten i starten,
men siden båten var sendt bort i
container på forhånd, kunne jeg
trene to dager før regattaen
startet. Selv om jeg slet litt med
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å finne den rette vinkelen på
kryss/lens, så var det deilig å
seile i varmen. Jeg nådde til
gullfinale og ble nummer 37, et
tegn på at VM i Perth var
tilbakelagt og glemt.
Etterpå var det mengdetrening
hjemme, også på ski, som er fin
trening for seilere. Men seiling er
vanskelig i Moss i vinterhalvåret.
Jeg klarte å få til to perioder i
løpet av våren med seiling på
Mallorca. Også der hadde vi
sendt ned en båt på forhånd.
Med lasere sendt rundt til tre
kontinenter blir det en del å
holde styr på! Det er flere som
trener på Mallorca, og sammen
med seilere fra Tyskland, Sverige
og Storbritannia fikk jeg nok
intensitet i seiløktene, og viste at
jeg holder godt følge og kan seile
bedre, raskere og tøffere – på
trening. Et sted må man jo også
begynne!

Før neste World Cup, nettopp på
Mallorca, var jeg innom en
Europa Cup på Gardasjøen. Der
ble det en 7. plass, noe jeg var
veldig fornøyd med. Under
regattaen på Mallorca, fikk jeg
ikke til startene slik jeg hadde
som målsetting. Det er viktig, og
det var hovedgrunnen til at jeg
ikke klarte «cutten» for en gullfinale. Men i sølvfinalene fikk
jeg i hvert fall sparket bra fra
meg og viste at med gode starter,
blir resten bra også. Jeg vant i
alle fall det siste løpet og ble
nummer 51 totalt.
Årets Hyères World Cup ble en
tøff regatta. Det blåste i snitt 1214 meter per sekund hver dag i

fem dager. Som
relativ ung seiler i
et toppnivå var jeg
ikke sterk nok
verken i mage eller
armer til å henge
maksimalt og
samtidig kjøre
skjøte for maksimal
fart! Det ble for få
topp-tiplasseringer
til å klare gullfinale, og jeg endte
til slutt som nummer 43 totalt! En biltur på 28
timer rett hjem til Norge var
også tøft etter en slik slitsom
uke! Men logistikken er viktig.
Jeg skal ha med båt og utstyr
som holder på toppnivå og ikke
ryker i en regatta. I Hyères så vi
hvor viktig slikt er, for flere
master og bommer røk i den
harde vinden. Skjer slikt, blir
man jo sist i det løpet, og rekker
kanskje ikke neste løp heller.
VM ble bra, og kunne blitt så mye
bedre

Hva nå?

korte laser-liv. Det ødela resten
av mesterskapet. Jeg fikk en
DNF og ble forsiktig og redd for
nye gule flagg. MEN, jeg er
veldig fornøyd med karrierebeste og 39. plass. Men det
kunne ha blitt så mye bedre! Det
var likevel gøy å seile med de
beste. Jeg har fått mer respekt i
feltet og lært mye om taktikk og
posisjonering.
Ungdommelig mot kaller noen
det når jeg seiler godt, rykker
oppover i feltet og tar større
risiko fordi jeg vil helt opp og
først, mens jeg i stedet burde ha
tatt gevinsten og vært fornøyd
med en topp-tiplassering. Det
samme skjedde meg flere ganger,
og i iveren etter første plass blir
straffen streng når uventede
vinddreininger kommer. Rart så
fort det går fra å være først til
sist i feltet! Med stang inn, mer
is i magen, erfaring (de fleste
topp-tiere er over 30 år) og
dømming slik vi er vant til, så

I det dette skrives, er VM
akkurat over. Siste OLkvalifiseringsregatta går
etter den opprinnelige
planen. Men jeg leser jo
at NSF og andre viser til
at det er så jevnt at
World Cupen på OL-arenaen i
Weymouth kanskje blir den siste
avgjørende regattaen. En ting er
i hvert fall sikkert, jeg er
kommet tilbake etter forrige VM
i Perth, og jeg har tatt nye skritt
oppover rankingen i laserklassen.
Sammen med resten av
landslaget og med trener Peer
Moberg har vi fått tingene mer
på stell, og jeg seiler nå bedre
enn for ett år siden. Jeg har gjort
det jeg kan i forhold til OLdeltagelse, og kanskje blir den
delen ikke avgjort før i juni;
etter Sail for Gold-regattaen i
Weymouth.
Moss Seilforening har hjulpet
meg frem, og jeg håper mange
av dere følger med på min
Facebook-side. Jeg prøver å
holde dere daglig oppdatert
under regattaer, ukentlig i
treningsperiodene. Som fulltidsseiler savner jeg akkurat nå et
større landslag å dra rundt på
tur med. I år har jeg vært alene i
Laser Standard. Jeg vet at Moss
Seilforening gjør mye for å få
opp laser-seilere. Jeg vet også av
erfaring at større treningsgrupper er nøkkelen til å få
flinke seilere, både i bredden og i
toppen.

Takk til alle som støtter meg!

Signal

Jeg fikk ikke mer enn to dager
hjemme før det var avreise til
VM, som denne gang var i
Boltenhagen, litt øst for Lübeck.
Mesterskapet begynte ikke bra,
med BFD (tyvstart under sort
flagg start), men jeg klarte å
komme litt tilbake. Årets VM
var en maraton, med to regattaer
hver dag i sju dager. Det vil altså
si 14 regattaer og 2 stryk. Om
den tredje dagen ikke var god, så
ble den fjerde dagen topp og jeg
suste inn til en gullfinale. Etter
11 løp lå jeg på en 25. plass, og
det i et VM der alle de beste var
med, og det var 168 deltagere.
Jeg startet etter hvert veldig bra
og fikk bra betalt. Jeg hadde fem
topp-tiplasseringer, to av dem i
gullfinalen. I det tolvte løpet fikk
jeg et gult flagg, noe jeg fortsatt
ikke forstår, for jeg har seilt slik
som jeg da gjorde, i hele mitt

kunne topp-20 vært sikret – i et VM. Bare tanken gjør godt og
motiverer.

Mathias

21

Oppfyllelsen av en seilers våte drøm:
Seiling Nord-Atlanteren rundt
Per Andreas Vogt

Artikkelforfatteren på vei med Coulant
mot det første målet på seilasen London by.

I over 20 år har jeg båret på en
drøm: Jeg ville seile NordAtlanteren rundt. Det var en tur
som ville inneholde det meste en
seiler kan tenke seg; fra Karibens
varme seilerparadis til de
utfordrende og krevende forhold
i de polare områder, og med
vinder som varierer mellom
ytterpunktene med stille og
monsunvinder til hylende
stormer i et av verdens mest
krevende farvann. På den måten
ville jeg få oppleve hele spekteret
av seilernes verden.

Bakgrunn

Signal

De siste 35 år har jeg hvert femte
år tatt en tremåneders lang seiltur
om sommeren; de fleste gangene
til litt uvante og ukjente steder.
Jeg mente således at jeg hadde en
rimelig god forestilling om hva
jeg gikk til. Dette skulle bli ”Den
Store Turen”. Når jeg i tillegg
gikk av med tidligpensjonering
den 5. februar 2010, var NÅ den
riktige tiden å gjøre turen på.
De fleste som seiler til Karibien,
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tar hjemturen via Azorene. Det er
den greieste og letteste ruten. Jeg
ville imidlertid ta den nordlige
ruten via USAs østkyst, Canada,
det vil si Nova Scotia,
Newfoundland og Labrador, før
overseilingen til Grønland, og
deretter Island, Færøyene,
Shetland og hjem. Den nordlige
ruten var faktisk den viktigste
grunnen for meg til å ta Den
Store Turen. Jeg har alltid vært
opptatt av vikingenes historie og
lest meg grundig opp på emnet.
Jeg har også lest det jeg har
kommet over om norske
ekspedisjoner i polare farvann, og
derfor mente jeg at seilingen
gjennom de polare områdene var
det som ville gi turen den ekstra
dimensjonen.

Planlegging og
organisering
Planleggingen startet i 2008, og
allerede da satte jeg avreisedatoen: 10. juni 2010. Ved å
fortelle alle om avreisedatoen,

visste jeg at jeg hadde passert
punktet hvor det ikke var noen
vei tilbake, i alle fall ikke uten å
dumme meg skikkelig ut!
Grovplaner ble laget på
bakgrunn av 1) erfaringstall jeg
hadde fra tidligere langturer,
2) den ruten som for meg syntes
å være den optimale og 3) de
tidsvinduer vi måtte forholde oss
til på turen (for eksempel er det
bare ca. 6 uker i året at overseilingen mellom Labrador og
Grønland kan eller bør skje).
Mannskapslisten for de
forskjellige strekninger var på
plass ca. tre måneder før avreise,
selv om det fortsatt var noen
huller i den. Mannskapsteamene på de fire havoverseilingene var imidlertid på plass,
og det var tross alt det viktigste.

Båten
Coulant er navnet på båten som
skulle bringe oss Nord-Atlanteren
rundt. Det er en 42 fots Bavaria
Cruiser og navnet har den fått fra

skonnerten «Coulant», som ble
bygget på Vogteværven i Moss i
1880. Dagens Coulant med seilnummer NOR 12001 ble levert
meg sommeren 2006, og den var
således godt innseilt før den
skulle legge ut på den lange
turen.
Jeg mente båten var perfekt for
denne turen. Det er god plass om
bord; tre doble lugarer, romslig
salong og to toaletter og dusjer.
Båten er 2,0 meter dyptgående –
noe jeg visste var i dypeste laget
for kanalene i Holland, men
ellers skulle ikke det by på
problemer.
Fri seilingshøyde er 19,5 meter,
som er godt under broene på
Intracoastal Waterways i USA
hvor høyden er 20,7 meter.
Båten var i utgangspunktet godt
utstyrt med to SIMRAD kartplottere (én ved kartbordet og én
i cockpit), to stk. SIMRAD VHF
(én ved kartbordet og én i
cockpit), SIMRAD autopilot og
fjernkontroll i tillegg til
Raymarine Tridata og vindinstrumenter.
Seilgarderoben besto av rullestorseil (med stående spiler),
rullegenoa, genaker og spinnaker.

Motor er en Volvo Penta 55 HK
med seilbåtdrev og tre-bladet
foldepropell.

Til turen ble båten
oppgradert som følger:
Riggen ble forsterket med
kutterstag og lensetakler. Roret
ble vesentlig forsterket ettersom
det er et frittstående spaderor
med de svakheter det innebærer.
Seilgarderoben ble forsterket med
en kryssfokk (til kutterstaget),
stormfokk og tryseil. Dessuten
ble det montert Katadyn
Watermaker, Iridium satelittelefon, Navtex ”værmelder”,
SIMRAD AIS (sender og
mottaker), Eclectic Vindgenerator og Hydravane vindror.

etter å ha vært ute i 15 måneder.
Det var bare jeg som var med
hele turen, men jeg hadde
hyggelig selskap og god hjelp av
33 mannskaper fra familie og
venner som var med å dele gleden
med meg på forskjellige etapper.
Vi stoppet opp i 203 forskjellige
havner på turen, og opplevelsene
ble selvfølgelig tilsvarende
spennende og varierte.
Turen var lagt opp med og
gjennomført i fem etapper:
Etappe 1:
Moss – Kanariøyene
Etappe 2:
Atlanterhavskryssingen fra
Kanariøyene til St. Lucia

Det er derfor ingen overdrivelse å
si at det var en meget godt utstyrt
Coulant som la i vei 10. juni
2010.

Etappe 3:
Karibien til Miami

Turen i et nøtteskall

Etappe 4:
USAs østkyst opp til Boston

Turen ble gjennomført helt i
henhold til planen og uten noen
større skader, verken på
mennesker eller båt. Totalt fikk
vi 16.500 nautiske mil på loggen
før vi kom hjem igjen til Moss

Etappe 5:
”Den polare etappen” fra Boston
via Nova Scotia, Newfoundland,
Labrador Grønland, Island,
Vestmannaeyjar, Færøyene,
Shetland, Bergen til Moss.

Etappe 1:
Moss – Kanariøyene
toaletter og vaskemaskin! God
”value for money” med andre
ord.
The Solent og Cowes på
sydkysten av England er som
kjent europeiske seileres Mekka.
Også vi hadde gledet oss veldig
til å se disse stedene, og våre forventninger ble innfridd. Her var
det seiling for alle penga – over
alt og hele tiden; med mange av
de nydelige klassiske trebåtene vi
ellers bare leser om i magasinene.
Her lå de på rekke og rad, og
bryggeslengen fikk en helt annen
dimensjon enn den har i våre
hjemlige havner.

Første hovedmål er nådd: Opp Themsen til Tower Bridge og London by.

Ruten vi valgte nedover Europa
fremgår av kartet, men noen
kommentarer bør likevel knyttes
til enkelte strekninger.

Signal

Seiling langs østkysten av
England, og ikke minst turen
opp Themsen (for motor) helt
opp til Tower Bridge i London
var et av høydepunktene. Det

var også St. Katherine’s docks,
som er en super havn som ligger
rett ved siden av Tower of
London. Vi var heldige med
tiden ettersom vi kom til
London i starten på en varmebølge. Det ga oss to fantastiske
uker med båten sentralt i
London til ca. 300 kroner
døgnet, inklusive strøm, dusjer/

De engelske kanaløyene
Guernsey og Jersey, med sine
tidevannsforskjeller på opp til
14 meter, bød på utfordringer
både med hensyn til seiling og
havneanløp. Vel fortøyd i
marinaene oppdaget vi at begge
øyene har mye å by på. Og de
er akkurat så sjarmerende som
vi har sett dem på TV – enten i
kriminalserier eller i
programmer om øyene som
skatteparadiser. Paradiser for
oss seilere var de i alle fall, og vi

I Portsmouth ligger Nelson's HMS Victory nydelig restaurert.
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endepunkt i Middelhavet før vi
måtte snu, var Ibiza og her kostet f. eks. en natt i en marina for
en båt på vår størrelse (42 fot)
godt i overkant av kr. 3000 – i
høy-sesong! Godt for oss at vi
kom etter at sesongen var over,
og at prisene hele veien var
vesentlig redusert.

På Guernsey var det flere som brukte tidevannet til rengjøring av
undervannsskroget

Kryddermarkedet i Marrakech

Seilingen fra Gibraltar til
Kanariøyene ble lagt langs
Marokkokysten og vi hadde et
to dagers stopp i Mohammedia
med en avstikker med tog opp til
Marrakech for å oppleve de
kjente markedene. Vi ble ikke
skuffet – det VAR en annerledes
opplevelse og et spennende
avbrekk fra seilingen.
Seilingen fra Marokko til
Lanzarote forgikk i 18–24
sekundmeter (men på
120 grader) så det gikk fort
unna. Men en del sjø ble det jo
etter hvert,og alle gourmetmåltidene vi hadde planlagt på
veien, måtte vente til vi kom
frem til Kanariøyene. Men den
kraftige vinden og til dels store
sjøen holdt i alle fall eventuelle
pirater vi var blitt advart mot,
unna, og med sol og varmt vær
fikk vi en utmerket test på båt,
utstyr og mannskap før atlanterhavskryssingen, som ventet om
noen uker.

hadde noen gode og late dager
før vi tok fatt på franskekysten.
På vår ferd nedover Europa på
vei mot Gibraltar var vi i alle
fall enige om en ting:
Portugalkysten og
Atlanterhavskysten av Spania er
undervurdert. Mye fin seiling –
selv om atlanterhavståken til
tider kunne være en utfordring –
og mange hyggelige, små havner
ga oss hver dag nye og
spennende opplevelser og
interessante møter med lokalbefolkningen.

Signal

Middelhavskysten av Spania
syntes vi imidlertid hadde lite å
by på, og marinaene er dessuten
uforholdsmessig dyre. Vårt

Fra åpningen av ARC i Las Palmas
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Etappe 2:
Atlanterhavskryssingen. Las Palmas - St.Lucia
21. november klokken 13:00.
De to siste ukene før start ble
meget hektiske. Båten skulle
oppgraderes, utstyr etterses og
justeres, alternative seilingsruter
forberedes, værkart studeres og
diskuteres, mat og drikke
bestilles, mottas og stues ned og
ikke minst: Her var det mange
interessante seminarer og møter
og selvfølgelig en haug med
fester og mottakelser. Vi ønsket
å være med på det meste. Det
var vi da også!

ARC deltaker nr 183 er klare til start

regatta, arrangert 19 ganger
tidligere, så vi skulle altså seile
jubileumsregattaen – den
20. gangen. Starten var satt til

Signal

Over Atlanteren skulle vi seile
som en av de 240 deltakende
båtene i ARC – Atlantic Rally
for Cruisers. ARC er en årlig

Da starten gikk 21. november,
var vi derfor så klare som det
var mulig å være og gled over
startlinjen under fine forhold og
spinnakerføre. De første to
dagene hadde vi fin vind, men så
dabbet vinden av for så å
forsvinne helt. Været i NordEuropa var så urolig at det
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Typisk seilføring i passaten over Atlanteren

hadde ”rappet” monsunvindene
fra vår del av Atlanteren, og vi
måtte søke langt sydover for å
prøve å få tak i brukbare vinder.
Så langt sydover måtte vi seile at
vi kom til Kapp Verdeøyene, der
vi benyttet anledningen til å
etterfylle diesel. Vi skjønte at
dette ville bli en lengre atlanterhavsseilas enn vanlig, så det var
bare å fylle alle lagre maksimalt.
Den videre seilasen vestover i
Atlanterhavet ga så lite vinder at
det en stund så ut til at vi kunne
komme til å feire julen i
Atlanteren – noe som ville være
milevis unna planen (som tilsa
ankomst på St. Lucia mellom
8. og 10. desember), og ikke
særlig populært. Men om bord
kjørte vi våre døgnkontinuerlige
rutiner og led ingen nød. Det var
perfekte temperaturer, vi hadde
godt med mat og drikke,
badeforholdene var utmerket og
nattehimmelen fascinerende.
Vi hadde det som kjøpmenn!

Etter hvert kom også monsunvindene, og vi fikk opp farten
igjen. Den 15. desember klokken
08:33.12, lokal tid, passerte vi
mållinjen på St. Lucia i strålende
vær. Rett inn i Rodney Bay
Marina hvor vi – som alle andre
deltakere – ble mottatt som de
reneste helter. Og da hjalp det

ikke at det bare var klokken 9
om morgenen: En stor bøtte med
rum-punsj ble overrakt fra
regattaledelsen, og det ble
frokosten og lunsjen den dagen.
En knallstart på det som skulle
vise seg å bli en ukes lang
karibisk fest og feiring med gode
seilerkolleger.

Hundeskåler er meget praktiske som tallerkner i sjøgang

Målgang på St. Lucia 15. desember 2010 kl. 08:33:12 lokal tid.

Etappe 3:
Karibien til Miami
Julen og nyttår ble feiret på St.
Lucia med familie og venner før
vi allerede 2. januar tok fatt på
den mest behagelige etappen på
hele turen: Karibien. Det kanskje aller beste med seilingen i
Karibien er været; det er sol hele
tiden, varmt, men ikke for
varmt, krystallklart vann og ikke
minst, meget forutsigbar vind.
Det blåser alltid fra nordøst, og
som regel alltid mellom 6 og 14
m/sek. Perfekt!
Etter å ha kost oss rundt om i
Grenadinene et par uker, tok vi
fatt på turen nordover via
Martinique, Dominica,
Guadeloupe, Antigua, St.
Barths, St. Martin, Jomfruøyene
(britiske og amerikanske).
Deretter de mer ukjente Spanske
Jomfruøyer før de større øyene
Puerto Rico, Den dominikanske
republikk og Cuba og overseilingen til USA med innklarering i
Key West og seiling opp langs
”the Keys” til Miami.

Signal

Det som slo oss da vi seilte denne
ruten, var hvor mange båter som
ligger i havnene og til ankers over
alt, og hvor få det er som er ute
og seiler. Riktignok er mange av
båtene utleiebåter som ofte bare
foretar mindre forflytninger hver
dag, men også mange langturseilere ligger forholdsmessig lenge

i havn og seiler bare korte
distanser. Selv syntes vi 50 til 80
nautiske mil per dag var passe
distanser – vi hadde jo tross alt
perfekte sløreforhold og cruiset
på 8,5 til 9,5 knop det meste av
dagen. Det er ikke mulig å få det
bedre for en seiler!
På en etappe hvor høydepunktene
sto i kø, var det likevel ikke tvil
om hva som var den største opplevelsen, nemlig seilingen langs
nordkysten av Cuba. Ettersom
USA stadig har embargo på
Cuba, var det ingen amerikanske
båter her, og vi hadde følelsen at

Capitoli i Havanna på Cuba er en kopi av Capitol Hill i USA - dog 1 fot høyere!

Livet i Karibien er akkurat så behagelig som vi drømmer om.
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vi hadde kysten for oss selv. Tre
dager i Havanna ble det også tid
til. Det var en utrolig reise i
mislykket politikk, en totalt
nedslitt bygningsmasse, et
resignert, men varmt og kontaktsøkende folk, vidunderlig musikk
og en stemning som satte oss
tilbake til 1950-tallet.
Mellom Den dominikanske
republikk og Cuba hadde vi også
den mest dramatiske hendelsen
på hele turen – en kollisjon med
hval. Kollisjonen skjedde nederst
i bølgedalen i ca. 9,3 knops fart
etter at vi hadde surfet ned en 5
meters bølge (det blåste 18—19

«Castries Yacht Centre» nok ferdig med sin storhetstid.

m/sek), og vi hadde full seilføring. Vi visste jo at vi ikke var
gått på grunn siden det var over
1000 m dypt i området, og
kollisjonen var for ”myk” til at vi
kunne ha gått på en drivende
container. I kollisjonsøyeblikket

trodde vi riggen skulle gå over
bord, men alt gikk bra, og raske
undersøkelser viste at det ikke
var skade på båt eller utstyr. Det
viste seg at vi var midt i et kjent
hvalområde. Lokalbefolkningen
fortalte at det mest sannsynlig var
kollisjon med hval vi hadde vært
ute for, og at det slett ikke var
uvanlig.

Welcome to Key West”.
Endringen fra Cuba var påtagelig: I Cuba hadde de ingen
ting, men så kostet det heller
ingen ting.
I Florida hadde de ALT, men så
kostet ALT noe også.

Innklarering til USA i Key West
foregikk ikke uten problemer. Vi
kom direkte fra Cuba, og det er
jo ulovlig – for amerikanske
båter. Vi prøvde å forklare at
Norge slett ikke hadde noen
embargo på Cuba, men det hjalp
lite: Vi hadde amerikansk
crusinglicense fra Puerto Rico, og
da skulle vi forholde oss til amerikanske regler, mente
immigrasjonsmyndighetene. Men
det mente ikke vi! Etter en heftig
diskusjon ga de seg imidlertid, og
plutselig lød det bare ”Welcome
to USA, Welcome to Florida og
Ekstrembåter på Antigua.

Mannskapet fra Key West til Florida.

Etappe 4:
Østkysten av USA til Boston

West Palm Beach: «Sommerhus» langs kanalen.

ICW (Intracoastal Waterways)
eller å seile langs kysten.
Fordelen ved alternativ 1 er at

man får se mye mer av USA;
ulempen er at det blir for det
meste gange for motor, og at

Signal

Når man skal seile opp langs
østkysten av USA, kan man velge
mellom enten å gå den såkalte
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Intra Coastal Waterways (ICW) kunne by på vakre og spennende kanalsystemer

kanalene ofte er grunnere enn
oppgitt på grunn av manglende
penger til å mudre. Fordelen ved
alternativ 2 er friskere seiling på
havet, men ulempen er at man
må veldig langt ut på grunn av
den langgrunne kysten, og det vil
også si lange innseilinger til
steder å stoppe langs kysten.
For oss – som de fleste andre –
ble det en kombinasjon av de to
alternativene.

Signal

Reisen opp gjennom ICW ga
interessante innblikk i det
amerikanske dagligliv. Vi
passerte de vanvittige feriepalassene langs kanalen i West
Palm Beach før vi kom til de
nydelige sørstatshusene i
Savannah og Georgia og videre
gjennom sumpområdene i South
og North Carolina med trailerhomes og besøk av alligatorer i

kanalen! Naturområdet i
Chesapeake Bay var akkurat like
vakkert som i brosjyrene, og det
var også byen Annapolis med sin
imponerende Sjøkrigsskole for
Marinen.
New York ble en solid nedtur på
grunn av kuling, regn og tåke,
men Long Island Sound var et
eneste stort eventyr. Newport var
naturligvis høydepunktet med alle
sine klassiske båter og en positiv
overraskelse for oss nordmenn.
Vi fikk nemlig 75 prosent rabatt
på havneleien da de så vi førte
norsk flagg. Forklaringen var at
norske sjøfolk ble regnet for å
være de beste mannskap i verden
i gamle dager da de seilte
Americas Cup, og respekten var
tydeligvis fortsatt til stede. Vi
protesterte ikke.

I Boston var endelig hele familien samlet om bord.
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Cape Cod Canal sørget for at vi
ikke måtte seile rundt det farlige
området rundt Cape Cod.
Gjennomseilingen av kanalen ble
godt timet slik at vi fikk god
medstrøm og passerte igjennom
kanalen på litt over en time med
13 knops (over grunnen) fart.
Ved innseilingen til Boston hadde
vi vært igjennom 12 amerikanske
stater, og det var liksom riktig at
turen da ble toppet med Boston,
og at vi ble liggende i marinaen
rett ved siden av seilskuten
”Constitution”. Boston er jo
ikke bare en imponerende by i
seg selv, men den har jo en
imponerende historie, samtidig
som den representerer et
maktsentrum i USA ingen kan
overse.

«The Skyline of Boston».

Etappe 5:
Den polare etappen

Lunnenburg på Nova Scotia
var en utrolig hyggelig havn.

var mye hval i området og
mellom Newfoundland og
Labrador fikk vi besøk av ca.
30 store hval som laget et helt
unikt show rundt Coulant som vi
aldri kommer til å glemme. Å se
disse enorme dyrene komme som
et prosjektil ut av vannet for så å
snu seg om på ryggen og falle ned
med et voldsomt plask, var
nesten helt uvirkelig.

Ikke mange dager etter krysset vi
over Bay of Fundy til Nova
Scotia. Vi var i Canada! Mens
vi seilte oss oppover Nova Scotia
og Newfoundland, sank
temperaturen, og ullundertøyet
måtte hentes frem fra de
bortgjemte lagrene i båten. På
veien opp langs vestkysten så vi
de første isfjellene, og temperaturen i sjøen falt dramatisk. Det

Nordspissen av Newfoundland –
kalt L’Anse aux Meadows – er nå
blitt nasjonalpark etter at utgravninger, ledet av Anne Stine
og Helge Ingstad, avdekket
vikingbosetninger som de to blad
Ingstad mente å kunne bevise var
Leiv Eirikssons bosetting fra
rundt år 1000. Det var derfor vi,
med en viss stolthet og ærefrykt,
brukte en dag på å besøke stedet

og ikke minst gledet oss over det
arbeidet kanadierne har gjort for
å gjenskape livet slik det må ha
fortonet seg på vikingenes tid.

Anne Stine og Helge Ingstad fant Leiv
Eirikssons bosetning på nordspissen
av New Foundland

Signal

Etappen startet med den berømte
kysten av Maine – hummerens
hjemland. Det betød for et
hummerelskende mannskap
hummer til frokost, lunsj og
middag i flere dager. Vi gikk
bare ikke lei. Og for første gang
på det vi kunne huske, seilte vi
også gjennom en skjærgård, og
det var en særdeles velkommen
avveksling.
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Grønland

På overfarten fra Labrador til Grønland falt temperaturen mot 0oC uten at det gikk ut over humøret

Overseilingen til Grønland ble
krevende. Storm, motvind, mye
sjø, regn, tåke, kulde (2 - 6
grader) og ikke minst en god del
isfjell, sørget for å holde
besetningen i helspenn på hele
overseilingen. Vi var imidlertid
godt forberedt og konservative
med seilføringen, og etter fem
døgn kom vi inn til Paamiut på
Grønland i god behold.
Ved innklareringen på politistasjonen ble vi advart mot en
sulten isbjørnbinne med to unger
som lusket rundt - og til tider
inne i byen - og var både
aggressiv og sulten.

Signal

Nå fulgte 3 ukers seiling langs
Grønlands sydvestkyst hvor
opplevelsene sto i kø. Særlig
gjorde naturopplevelsene
inntrykk. Grønland er jo stort;
2,4 millioner kvadratkilometer –
altså ca. syv ganger så stort som
Norge – men har bare 57 000
innbyggere. Så det er godt om
plass. De fleste byene er små, og
det kunne være veldig langt
mellom bosetningene. Likevel ble
vi overrasket over alle bilene vi
så. De kunne jo bare kjøre rundt
om i byene. Veiene stoppet rett
utenfor bygrensen,og skulle man
videre, var det tre muligheter,
snøscooter, fly/helikopter eller båt.
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Det er ikke mulig å beskrive
seiling på Grønland uten å
snakke om is. Isen kom i to
størrelser. Det største er isfjell og
de mindre - de såkalte ”growlers”
- er brukket løs av isfjellene og
følger gjerne med isfjellene videre.
Nesten alltid ligger ”growlerne” i
bakevjen på le side av isfjellet. Så
hvis vi i tåka kom uforvarende på
et isfjell, var det om å gjøre raskt
å gå på lo side av det.
Inne i fjordene kunne isfjellene
ligge meget tett, og vi måtte

stadig ha en mann på bommen
for å lose oss igjennom massene.
Vi prøvde å regne ut hvor mange
isfjell vi passerte i løpet av de
seks timene vi gikk opp
Bredefjord (regnet som en av
fjordene med høyest tetthet av
isfjell), og kom til rundt 10 000!
Men utrolig vakkert var det, og
ikke vet jeg hvor mange bilder
som ble tatt mens vi gikk
gjennom naturens egen
skulpturpark.
Noen tusen til sammen ble det
nok.

Fra Færinghavn - en av de mange nedlagte fiskeværene på Grønland

Signal

Det er reist en statue av Leiv Eiriksson på Bratthalid på Grønland - stedet hvor han vokste opp.
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Signal

Også Grønland har sine naturlige, varme kilder.

Gammelt og nytt i Nuuk, hovedstaden på Grønland.
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Navigering gjennom isen i Bredefjord på Grønland.

Signal

Danske Meteorologiske Institutt lager oppdaterte iskart for Grønland ca 2 ganger pr uke
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Island
Overfarten fra Grønland til
Island tok seks døgn og bød på
mye av det samme som vi hadde
hatt fra Labrador til Grønland,
storm og regn. Men det var en
stor forskjell: Da vi endelig kom
seilende inn til Reykjavik, var
det full sommer! Vidunderlig.
Alle seilklærne ble bare vrengt
av og hengt til tørk sammen med
alt annet som var vått – og det
var det meste. Mens Coulant lå
og koste seg i solen og nærmest
så ut som en fanteskute, dro
mannskapet på land for å feire
at vi var ”hjemme” hos ”våre
egne”. Vi var kommet til
Paradiset.

Komme hjem igjen
imidlertid øya igjen en naturperle, så vi tok med glede et
ekstra døgn på øya mens vi
ventet på noe bedre (mindre)
vind for overseilingen til
Færøyene.
Torshavn på Færøyene ble den
siste positive overraskelsen på
Turen. For nå bar det videre
langs kjente trakter, med
Shetland, Bergen og endelig
sjarmøretappen hjem til Søly.
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Etter en uke i Paradiset på Island
gikk turen til Vestmannaeyjar –
øya som ble totalendret ved
vulkanutbruddet i 1973. Den
minnet oss på hvor brutal
naturen kan være. Nå er

Den fine gjestehavnen foran det splitter nye operahuset i Reykjavik.
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Det er ikke mulig å ta en slik tur
uten at det gjør noe med en.
Turen ga god grobunn for refleksjoner og ønsker om endringer i
livet – noe som vel ikke kan regnes for skadelig. Rastløsheten og
hungeren etter nye opplevelser er
blitt en ny drivkraft av helt
andre dimensjoner enn det jeg
hadde forestilt meg. Mange
ganger under seilturen (og etter
at jeg kom tilbake) har jeg fått
spørsmålet om ”denne seilingen”
nå er blitt min nye livsstil. Til
det har jeg hele tiden svart at
turen skulle være en stor opplevelse, men ikke noen ny livsstil.
Jeg svarer fortsatt det samme,
men med stadig mindre overbevisning.
For i bakgrunnen ligger noen
nye seilerprosjekter og venter …

Værmeldingstjenesten KAN også gjøres enkelt!

Signal

Med offshorefartøy og fullriggeren Christian Radich ønskes vi velkommen tilbake til Norge.

37

Hei, alle seilervenner i Moss Seilforening!
En ny seilsesong ligger foran oss, og i år inviterer
vi til den 37. sesongen for vår egen lokale
Navigare Cup.
Deltakerantallet i denne lokale og tradisjonsrike
regattaen har dessverre vært fallende, og vi ser
også at antall seilaser for den enkelte deltakerbåt
har samme tendens. Denne trenden ønsker vi i
T&H å snu, og vi tar oss derfor den frihet å
utfordre deg som seiler og medlem av foreningen.
Navigare Cup er et seiltilbud for alle medlemmene
i Moss Seilforening, og målene er de samme i dag
som da vi startet i 1975:
- Å forbedre seilkompetansen gjennom skjerpet
trening i konkurranse.
- Å lære av hverandre som mannskap og som
sammensatte team.
- Å forbedre båthåndkompetanse og dermed bli
tryggere familieskippere.
- Å kunne konkurrere i hyggelige former og
kombinere konkurranse med sosialt samvær.
Gjennom alle de årene vi har holdt på, har mange
av seilforeningens medlemmer nådd flere av
målene. Flere har dessuten gjennomført nasjonale

regattaer med gode plasseringer, noen også med
flotte seirer. Andre har kanskje gjennomført lange
ferieseilaser med større seilerglede og sannsynlig på
en sikrere måte.
Det er ikke sikkert at flertallet av oss kan komme
opp på det nivået som de to lokale havseilerne,
Harald og Per Andreas har vist oss at de har på to
av vinterens godt gjennomførte temaaftener. Det er
vel heller ikke målsettingen at vi skal driste oss til
å ta en utfordring på «SOLO-nivå». Men vi har
god tro på at Navigare Cup vil være et miljø for
utvikling av lokal seilerkompetanse og i tillegg et
godt sosialt tiltak.
Vi har av disse grunner planlagt gjennomføringen
av Navigare Cup 2012 som eget tema den 18.
april, og vi håper at du møter opp for å bli med på
en gjennomgang av årets opplegg. Vi avslutter med
«Navigarefilm» fra 1980- tallet.
Invitasjonen med opplysninger om tid og sted
finner du på foreningens hjemmeside og som vedlegg til epost..
Vår utfordring:
VÆR «AMBASSADØR» FOR VÅR EGEN
LOKALE REGATTA,
OG PLANLEGG DELTAGELSE!
Styret i T&H

NAVIGARE CUP 2012
TERMINLISTE
Seilingsbestemmelser, banekart og respitabeller
kan hentes på foreningens hjemmeside.
Her finnes også påmelding, deltakerlister og
fortløpende resultater.

Hjemmeside -> regatta -> Navigare Cup 2012
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag

den
den
den
den

30.
6.
13.
20.

mai kl. 18:30
juni kl. 18:30
juni kl. 18:30
juni kl. 18:30

FERIE

Onsdag den 19. september kl. 18:30, reserve dag
Onsdag den 21. september kl. 20:00, Hard Days Night

Navigare Cup 2012 er planlagt med
14 regattadager, - hvor 8 er tellende

Onsdag den 8. august kl. 18:30
Onsdag den 15. august kl. 18:30, klubbmesterskap
Onsdag den 22. august kl. 18:30
Onsdag den 29. august kl. 18:30
Onsdag den 5. september kl. 18:30
Onsdag den 12. september kl. 18:30

Jeløya Rundt:
Planlagt gjennomført på lørdag den 16. juni /
søndag den 17. juni
Egen invitasjon, - forutsetter min.
7 deltagerbåter
Egen premiering for denne regattaen

Klubbmesterskap

Jeløya Rundt:

Som terminlisten viser, så planlegger T&H å
arrangere et klubbmesterskap for Navigaremiljøet onsdag den 15. august. Mesterskapet
gjennomføres som en vanlig Navigareseiling,
men det seiles uten spinnaker i alle klasser.
Det er en åpen regatta, hvor også båter som
ikke seiler Navigare Cup inviteres til å delta.
Det forutsettes at minimum én av båtens besetning er medlem av Moss Seilforening.

Denne regattaen ble på siste årsmøte foreslått
som en del av Navigare Cup, - og skulle ut fra
dette telle med som gjennomført seilas.
Erfaringsmessig så er utvalget av deltager på en
slik regatta noe avvikende fra de vanlige onsdagsseilasene, og styret i T&H fremmet derfor
følgende forslag, som ble vedtatt under
Navigaremøtet den 18. april:

Det blir laget egen invitasjon (som du finner på
hjemmesiden www.moss-seilforening.org ) og en
egen påmelding til dette klubbmesterskapet, og
det vil bli premiering.
Påmelding senest én time før start.

• Den planlegges gjennomført lørdag
16. juni / søndag 17. juni.
• Det blir laget en egen invitasjon, og en
gjennomføring forutsetter minimum
7 deltagerbåter.

Signal

Startkontingenten for dem som ikke seiler
Navigare Cup, settes som for enkeltseilaser i
Navigare Cup til kr. 50,-

• Jeløya Rundt arrangeres som en egen
«sosial» regatta.

• Det vil bli foretatt egen premiering for
denne regattaen.
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Tur og Havseilergruppa i Moss Seilforening inviterte til temaaften
i seilforeningens lokale i Søly den 29. februar.

Rune Aasberg og Simen Løvgren
tok oss med på en spektakulær
shorthand seiling over Atlanteren.
Leserne av Seilas rangerte Rune Aasberg og Simen Løvgrens 4. plass i shorthand klassikeren Transat Jacques Vabre på topp av seilerprestasjoner i 2011.

Signal

Med seg til dette foredraget som ble holdt på
klubbhuset i Søly hadde de 2 seilerne film, bilder
og fortellerglede sammen med en rikholdig porsjon
erfaring fra det som må kunne karakteriseres som
deres internasjonale gjennombrudd på shorthandarenaen.
Under foredraget fortalte de fra regattaen og alle
de utfordringene den bød på, - av fysisk og psykisk
karakter.

De berettet også om strategier, taktikk og om det
internasjonale shorthand miljøet.
De kom også inn på temaer som utstyr, trender
og båttyper innen shorthand seiling. Og ikke
minst, - de delte også oppturer og nedturer med
oss, og også hvordan det er å seile regatta i tre
uker så tett innpå hverandre.
Styret i T&H

SOLO med godt trykk i seilene over Atlanteren
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Vinner av ”Sjøfareren” 2011
i Moss Seilforening
På seilforeningens årsmøte 15. februar mottok Per
Andreas Vogt utnevnelsen som ”Årets Sjøfarer
2011” for sin sjøreise ”Nord Atlanteren rundt med
S/Y Coulant”.
Dette var andre gang Per Andreas mottar denne
utmerkelsen. I 2002 gjennomførte han en seilas på
3.854 nautiske mil fra Søly via Nordkapp –
Murmansk – Kvitsjøen – de russiske vannveier –
St. Petersburg – Finskebukten – gjennom
Gøtakanalen og via svenske vestkysten til Søly.

Denne siste turen «Nord Atlanteren rundt» var en
tur som han, i følge han selv, hadde drømt om i 20
år, planlagt i 2 år og organisert de siste
3 månedene før hans avreise fra Søly onsdag den 9.
juni 2010.
Turen ble på hele 16.461 nautiske mil og ble
gjennomført på 451 dager. Ankomsten til Søly var
fredag 2. september 2011. Tur og Havseiler-gruppen i Moss Seilforening inviterte i denne forbindelse til tema aften i seilforeningens klubbhus.

Per Andreas Vogt holder et meget inspirerende foredrag med ”slides” hos Tur- og Havseilergruppens tema aften i mars

Her i Signal har vi denne gangen gitt
deg forsmaken på Per Andreas sin
”Våte seildrøm”.

Signal

Hele den fantastiske sjøreisen ”Nord-Atlanteren
rundt med S/Y Coulant” har nå også kommet ut i
bokform på forlaget exlibris. Rikt illustrert med
150 flotte bilder og med en fortellerevne av de
sjeldne.
Boken koster kr. 349,- og kan kjøpes hos
Seatronic.
Ingen mosseseiler bør gå glipp av denne boken på
hele 249 sider i ord og bilder.
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Fornyet fokus på engasjement
og rekruttering
Trygve B. Leergaard, sportslig leder

Alltid stor aktivitet av båter og seilere når regatta arrangeres i Søly

Signal

Moss Seilforening har et godt
rykte, et bra anlegg og flotte
forhold for seiling. Som
arrangører kan vi se tilbake på
2011-sesongen med stolthet.
I 2012 er StorNM og Moss
Raymarine Race de viktigste
milepælene i terminlisten. Moss
Raymarine Race er nå en veletablert regatta for kjølbåter og
joller. Jolleseilingen i Mossesundet
har vært populær og publikumsvennlig, og vi har fått mange
positive tilbakemeldinger etter
spennende seiling med store
kjølbåter på korte baner ved
Revlingen. Men som forening må
vi også reflektere over at deltagerlistene for kjølbåtklassene
domineres av utenbys seilere.
Hva vil vi videre med Moss
Raymarine Race? I sin tid var
Seatronic Cup en viktig regatta

42

for tur- og havseilerne, men
regattaen ble nedlagt etter at
deltagelsen falt til et kritisk nivå.
Moss Raymarine Race har sett
gode deltagertall de siste årene,
men dersom arrangementet ikke
lenger er sesongens høydepunkt
for våre egne tur- og havseilere,
må vi kanskje tenke nytt? Det må
jo være en forutsetning at
arrangementene våre er etterspurt
blant medlemmene? Thorstein
Tønnesson og Hans-Christian
Grande utgjør kjernen i en
arrangementskomite som skal
utvikle Moss Raymarine Race
over de neste årene. Denne
utviklingen vil naturligvis påvirkes
av tilbakemeldinger fra medlemmene i Moss Seilforening. Får
vi se flere av våre seilere på banen
i august?

Etter gjentatte forespørsler fra
Norges Seilforbund tok Moss
Seilforening igjen på seg ansvaret
for StorNM for jolleseilere.
Årets StorNM arrangeres i tett
samarbeid med seilforbundet, som
bidrar med betydelige ressurser
for å løfte arrangementets sosiale
og sportslige sider. Våre banemannskaper vil sørge for gode
regattaer for optimister, Zoom8,
RS Feva, Laser, Europajoller og
brett, fordelt på tre baner. Videre
blir det duket for Sankt-Hansfest
og NM-fest i stortelt på Søly, med
god mat, underholdning og
aktiviteter for dem som ikke
seiler. Vi skal vektlegge seilerglede
og forsøke å formidle entusiasme
for seilsport med et solid
arrangement og publikumsvennlig
seiling. Etter gode tilbakemeldinger i fjor videreutvikler

Også i år – som i fjor - vil vi nok se like stor aktivitet under StorNM

Jeanette Zakrisen sitt matkonsept,
og hun tar ansvar for å levere
velsmakende og sunn mat som gir
grunnlag for gode prestasjoner.
Det er derfor god grunn til å
glede seg til Sankt-Hanshelgen.
Den sportslige kvaliteten på
disse arrangementene sikres av
våre sertifiserte arrangører og
forbundsdommere. De har høy
kompetanse, lang erfaring og gjør

en formidabel innsats, men det er
et tankekors at dette viktige
arbeidet utføres av noen få
personer. Riktignok er de både
gode og motiverte, men
foreningen må nå arbeide aktivt
for å rekruttere og utdanne nye
krefter. Vi søker derfor interesserte
seilere og foreldre som kan tenke
seg å lære mer om sporten. Alle
som har kretsdommerkurs, bør

også ta kontakt så vi får oppdatert våre registre.
Gjennomføringen av regattaarrangementene er helt avhengig
av frivillige mannskaper. De
bemanner bøye- og følgebåter,
arbeider i sekretariatet og i klubbhuset; alle morsomme og givende
aktiviteter å være med på. Men
det trengs mange hender, og flere
er velkommen til å være med, slik
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Bare 10 båter stilte til start i Navigare – riktignok en regnfull 16. mai…
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at vi ikke stadig drar veksler på
de samme ildsjelene.
Foreningens viktigste aktivum
er våre engasjerte og kompetente
medlemmer og deres vilje til å
stille opp når det trengs. Selv om
motivasjonen for å bidra varierer
for den enkelte, kan man nok si
at fellesnevneren er et ønske om å
bidra til et aktivt og levende miljø
i Moss Seilforening. Livskraften i
miljøet ser vi regelmessig i klubbhuset, i havna og på Værlebukta.
Det er stadig seil på fjorden og
høy aktivitet på Søly. Men –
samtidig som jollegruppa vokser,
har antallet deltagere i Navigare
Cup vært synkende. Selv om våre

gråhårede skippere har mange mil
igjen å seile, så trenger vi også nye
krefter i miljøet.
Som et rekrutteringstiltak har
vi nylig lansert et introduksjonskurs for voksne. Det gir oss en
anledning til å vise at seiling er en
engasjerende familieaktivitet som
kan by på gleder og utfordringer
gjennom alle livets faser. Fokus på
fornyelse er også et viktig
stikkord for årets utviklingsprosjekt «Livslang Seiling» som
skal stake ut ny kurs for
utviklingen av seilsportanlegget
på Søly i årene fremover. Disse
planene skal tuftes på foreningens
formålsparagraf og strategi, og en

Ønsker du en

Jubileumsbok
Signal

Henvend deg til
Havnesjefen

44

viktig del av prosjektkomiteens
arbeid er å utvikle planer med
forankring i miljøet. Da er god
dialog og tilstedeværelse i miljøet
viktig. Jeg ser derfor frem til en
sesong med fornyet fokus på
engasjement og rekruttering.
Like fullt som vi trenger nye
medlemmer, nye arrangører og
nye dommere, trenger vi også
flere av våre nåværende medlemmer synlige på Søly og på
Værlebukta for å styrke og forme
seilmiljøet på Søly videre.

God sommer!

Utvikling av Søly båthavn en mulighetsstudie
for et regionalt seilsportssenter.

Visjoner for utviklingen av
seilsporten i Moss.
I forbindelse med foreningens 50
års jubileum ble det lansert en ny
foreningslogo »Moss er seiling».
Et slikt utsagn må forplikte og
bør følges opp som vår visjon:
Moss seilforening skal bli en av
de mest toneangivende idrettslag i
Mosseregionen. Seilingen skal bli
den idrettsaktiviteten som skal
være med å prege regionenes
utvikling.
En forutsetning for utviklingen.

Utvikling av seilsporten i Moss
De tanker som presenteres i det
etterfølgende kan være et godt
utgangspunkt for videre
diskusjoner i den prosessen
foreningen nå er inne i med for-

nyelse og eventuell utvidelse av
havna. Det er en kjensgjerning at
interessen for seiling både som
idretts- og turaktivitet er sterk. Vi
bør ta inn over oss at størrelsen
på nye båter er økende. Det selges
i dag unntaksvis båter i segmentet
30-35 fot. Det var denne båtstørrelsen som var dimensjonerende da havna ble bygget for
ca. 30 år siden. I dag bør man ha
en dimensjonerende båtstørrelse
på 40-45 fot. Det er klart at oppdatering og utvidelse av havna vil
kunne gi Seilforeningen potensiale
for en betydelig sportslig
utvikling, men da må også «storbåtmiljøet» få gode utviklingsmuligheter. Det gunstige farvannet
for regattaer, også for større
kjølbåter, som vi har syd og vest
for Jeløya gir oss et betydelig
konkurransefortrinn i forhold til
andre seilforeninger.
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Mosseregionen vil i løpet av de
neste 15 – 20 årene komme i en
rivende utvikling med en betydelig
befolkningsøkning.
Befolkningsøkningen vil ikke
basere seg på etablering av nye
arbeidsplasser, men tilflytting.

En forutsetning for denne
befolkningsøkningen er at
regionen blir et attraktivt sted å
bosette seg. Et av våre mest
attraktive fortrinn er den
nærheten vi har til fjorden og de
flotte muligheter vi har til båtliv.
Med Seilforeningens gunstige
lokalisering på Søly bør man ha
som målsetting å utvikle havna til
et regionalt seilsportanlegg.
Derfor bør anleggets gunstige
regionale beliggenhet utnyttes
optimalt til glede for de som
ønsker å sikre seg plass for
seilbåt.
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Målsettinger for utviklingen.
Det bør vurderes å fremme en
målsetting for utvikling av
jollemiljøet og en annen for
storbåt/kjølbåtmiljøet.
Jollemiljøet i foreningen er
ekspansivt men ikke unikt. Dette
miljøet bør basere seg på å ha et
regionalt perspektiv på utviklingen av sportsanlegget. Det
vil si at man ikke foretar noen
store investeringer, men legger
forholdene til rette i de anleggsrammer vi har i dag.
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Storbåt-/kjølbåtmiljøet har
betydelige potensiale, men er i dag
ikke så aktivt som ønskelig.
En sterkere satsning på utvikling
av storbåtmiljøet kan også bidra
til å videreføre et engasjement av
aktive seilere som igjen kan være
med på å videreutvikle foreningen. Erfaringer fra tidligere - særlig
ved oppstarten av «Sølymiljøet» -
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var det tillitsvalgte fra denne
gruppen som gikk i bresjen. En
markert satsning på storbåtmiljøet kan igjen føre til at man
oppnår en økt interesse og
rekruttering til tillitsvalg i
foreningen.
Om man velger å satse på
utviklingen av et storbåtmiljø bør
dette kunne bli et nasjonalt
anlegg. Med den strategiske
beliggenhet havna har i forhold til
kommunikasjon og mulighet for
større regattaer, bør vi ha et
nasjonalt perspektiv på
utviklingen. Dette vil kreve
betydelige investeringer ikke minst
i havneanlegget og utstyr til å
betjene båtene.
Planformer.
Det bør så snart som mulig
fremmes et planutkast som grunnlag for å få anlegget innarbeidet i
de kommunale planer. Når disse
planene er vedtatt i bystyret

kommer man videre i den lokale
planprosessen.
Kommunedelplanen danner
grunnlag for en planlagt og målstyrt utvikling i utbygging av
anlegg og aktiviteter. For å kunne
søke spillemidler fra Staten er det
en forutsetning at de aktuelle
anleggene er innarbeidet og
prioritert i det kommunale
handlingsprogrammet. Når
Seilsportanlegget er innarbeidet i
kommunedelplanen og vedtatt i
bystyret starter arbeidet med en
reguleringsplan. Når reguleringsplanen er vedtatt i kommunen må
foreningen foreta detaljprosjektering som igjen gir
grunnlag for kostnadsinnhenting
gjennom en anbudsrunde. Først
da er man klar for utbygging.
Søly båthavn i dag:
De etterfølgende data er
utarbeidet av Havnesjefen /
havnekomiteen m.fl.

Båtplasser fordeles slik:

Antall plasser

Fordelt på plassbredder

Søndre molo
Brygge B (86 m)
Brygge C (90 m)
Brygge D ( 91.5)
Brygge E ( 83 m)
Brygge F ( 86 m)

50 plasser
50 plasser –
46 plasser
42 plasser
38 plasser
44 plasser

1-2.0/ 26-3.0/10 -4.0/13 -5.0 m
2-2.0 /
48 3.0 m.
2-2.5/
44 3.5. m.
8- 3.0/20-3.5/14-4.0m
2-2.5/ 36- 4.0 m
2-25/ 42 -3.5 m

Nordre molo

34 plasser

1-3.0/23-3.5/1-4.0 /9-5.0 m.

154 båter fordelt på:
30 større plass:

4-2.5/36-3.0/38- 3.5/41-4.0/35 – 5.0 m
4-3.5 m/13-4.0/13-5.0 m.

- Ventelister –
- Ventelister –

(2.5 -3.5 m) 81 plasser
(4.0 -5.0 m) 102 plasser

Totalt antall plasser: 304
Ventelister:
Venteliste
Internt ønsker
Av dette kan man fordele plassene slik:
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Hva er ønsket utvikling?

være en første etappe og bør ikke
føre til merkostnader i tilknytning
til en totalentreprise.

Innen eksisterende havnebasseng:
Uansett hva slags tiltak som
planlegges må det foretas
mudring. Om dette skal skje i hele
bassenget eller bare partielt må
vurderes og må sees i forhold til
en eventuell utvidelse av havna.
Man kan spare betydelige beløp
på mudring, dersom de båtene
med større dyp enn 2.0 m kan
legges i en ny havn. Da kan det
bare foretas mudringsarbeider på
en mindre del av havna.
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Det bør vurderes en gradvis
utskifting av brygger, eventuelt
med start på bryggene D og E.
Her ligger de største båtene som
sliter mest på bryggene. Ved valg
av bryggetyper med fleksibel
breddejustering, kan de største
båtene legges i nord og de mindre
båtene i sør. En slik løsning kan
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Bryggetypene som velges må være
robuste i forhold til værforholdene, som i fremtiden kan
komme til å bli «våtere og
villere».
Kostnadene for en fullstendig
utbygging er anslått til 10.0 mill.
kr. Mudringer er anslått til
2.0 mill. kr.
Utskifting av brygger, som gjelder
ca. 440 løpemeter brygger, er
anslått til 8.0 mill. kr.
Sportslige aktiviteter
1. Utvikling av større
arrangementer for kjølbåter
krever havn som kan ta imot
den typen båter som seiles
(størrelse og dybde).
2. Utvikling av idrettsmiljøet
for storbåtseiling forutsetter
plass til den type båter som
seiles.

3. Foreldre til potensiell seilerungdom har ofte seilbåt.
En god havn er grunnleggende viktig for utvikling
av Moss Seilforening.
4. Vi mangler anlegg / plass til
sportsbåter / mindre
kjølbåter for regattaseiling.
5. Jolleanlegget er dimensjonert
for Optimistjoller. Anlegget
på land / brygger/ ramper er
ikke dimensjonert for og
tilpasset større joller.
6. Behov for konsentrasjon og
utvidelse av idrettsaktiviteten
i området ved klubbhuset.

Siste regulering av havna.
Denne reguleringen ble vedtatt i
bystyret 14.01.99. Erik Johnsen
var ansvarlig på vegne av
foreningen. Etterfølgende
kartskisse viser den vedtatte
planen. Det vises forøvrig til
reguleringsplanens bestemmelser
som følger som bilag.

Utvidelse av havna.
Det har de siste årene vært
diskutert flere muligheter for
utvidelse av havnebassenget.
Man bør samle seg om 2
alternativer:
- En endret bruk av eksiterne
de havnebasseng ved å
mudre hele bassenget slik at

det generelt blir dyp for
større båter og at nye
brygger i større grad kan
justeres for båtbredder.
- Et helt nytt basseng utenfor
det eksisterende. En grov
skisse viser muligheten for å
bygge ny molo 87 m.

utenfor eksisterende molo i
en lengde på 395 m.
Dette vil kreve ny innseiling i
nord - rett utenfor en for
lengelse av den nordre
eksisterende moloen - med
en innseilingsbredde på 39m.
Det vises til vedlagte skisse.

Signal
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Som tidligere nevnt er det mulig å
utvide havna utenfor eksisterende.
Da vil man oppnå tilstrekkelig
dyp for alle aktuelle båttyper i
dag. Dypet varierer fra 3.0 m –
7.5. m. Dette bør også gjenspeiles
i bredden på båtplassene. Det bør
her bygges båtplasser på 4.0 og
5.0 m.
Dette ser man også på de ønskene
som er for å få bredere plasser.
Det er registrert i alt 102 som

ønsker båtplasser på 4.0 -5.0 m.
Etterfølgende skisse viser i grove
trekk plassering av brygger – til
sammen 520 løpemeter. Avstand
mellom bryggene må vurderes
etter hvor store båter som skal
ligge i havna.
Med gjennomsnittlig båtbredde
på 5.0 m. pr. båt (inklusiv
utrigger) gir dette plass til ca. 200
båter.

En 4.0 m. båtplass bygger med
utriggere ca. 5.0 m.
Tilsvarende vil en 5 m. plass
bygge 6.0 m.
Etterfølgende skisse viser en enkel
illustrasjon for disponering av
brygger.
Før man tar endelig standpunkt
til utformingen må anlegget
detaljprosjekters.

Bryggene kan fordeles slik:
- 5 stk. flytebrygger gir
- 2. stk. faste brygger gir

370 løpemeter.
150 løpemeter.

Utforming og masseberegning av
ny molo.
Det forutsettes bygget en ny molo
på 395 løpemeter. Det er behov
for ca. 50.400 m3 masser med
molohøyde på 2.5. m. Om molohøyden økes fra 2.5 m til 3.0 m,
øker massebehovet til ca.
52.400 m3.
Hva slags kostnad man skal
benytte her er i stor grad avhengig
av tilgang på egnet «molostein»
Hva slag toppmasser som
benyttes avgjøres av fremtidig
bruk. Det bør vurderes om
moloen kan gjøres allment
tilgjengelig, og få en utforming
som gjør denne til et turmål med
robuste benker og belysning.

Signal

Oppsummering
Slik situasjonen nå er med et
gjeldfritt anlegg er at handlingsrommet for en videre utvikling av
havna god.
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Det som er klart er:
1. Flytebryggene er ”modne”
for utskifting
2. Store deler av havna er for
grunn for båter på 38 - 40
fot eller racingbåter med
dype kjøler.
3. Det er 30 båteiere ønsket en
større plass – 26 av disse
ønsker seg båtplasser
på 4.0 - 5.0 m bredde
4. På venteliste har vi 154
båteiere. Av disse ønsker
74 plasser fra 3.0-3.5 m.
Mens 76 ønsker plasser
mellom 4.0-5.0 m.
5. Etterspørselen etter
attraktive båtplasser er stor i
Mosseregionen.

Det som bør drøftes videre:
I tillegg til nødvendige utskiftinger
og utbedringer i eksisterende havn
kan det være aktuelt å foreta en
utvidelse av havnearealet. Dette
vil kunne gi plass til ca. 200 båter.
Ved denne utbyggingen – hvor
hele havnearealet har dyp på 3.0
– 7.0 m dybde - kan man spare
betydelige kostnader ved en full
mudring i eksisterende havn.
Man bør velge fordeling av
båtplasser slik at det blir 40 %
5.0 m. plasser og 60 % 4.0 m.
I den nye havna er det mulig å
bygge 80 båtplasser på 5.0 m og
120 båtplasser på 4.0 m.
Disse kommer i tillegg til de 304
plassene i eksisterende havn.
På sikt kan båthavna inneholde
ca. 500 båter.
Moss 18. mai 2012.
Arild Johnsen

Til Torbjørn Pollens minne
Vi har mistet en av våre store
helter. Det er vanskelig å fatte.
Inntil i høst var Torbjørn midt
blant oss. Engasjert, kreativ og
full av pågangsmot på Moss
Seilforenings vegne. Det er slik
vi husker Torbjørn. Med mild
stemme, et vennlig vesen, sterke
og poengterte meninger og
alltid midtpunkt i forsamlingen,
enten det var et årsmøte eller en
samling i bollegjengen på
terrassen.

jolleaktiviteten til på Tronvik.
Det var en idrettslig gullalder
for Moss Seilforening, og
toppen ble nådd da sønnen Ole
Petter vant OL-sølv i Flying
Dutchman. Torbjørns fokus var
klar. Vi er en seilforening, og
idrettsaktiviteten skal stå i
sentrum.
Torbjørn hadde fremdeles verv
som nestleder da det ble fattet
vedtak om utbygging av Søly
båthavn. Han hadde overtatt
som leder av foreningen da det
første byggetrinnet med 200
båtplasser ble satt i gang i 1981.
Torbjørn gikk inn i havnestyret
ved åpningen i 1981 og ble
leder av huskomitéen da det ble
fattet vedtak om bygging av
nytt klubbhus. Da klubbhuset
sto ferdig i 1988, overtok kona
Marit lederansvaret for klubbhuset, samtidig som hun gikk
av som foreningens leder.
Torbjørn hadde store ambisjoner på seilsportens vegne.
Han var en person som tok
ansvar. Det var substans og
gjennomføringsvilje bak ordene,
som alltid ble veid på gullvekt,
og uttalt med sordin. Torbjørn
viste Moss Seilforening veien til
Norges Seilforbunds styrerom.
Det var her strategiene ble formet
og de viktige beslutningene
fattet. For Moss Seilforening er
denne holdningen blitt til en

Torbjørn ble utnevnt til æresmedlem i 2007. Han hadde
samtidig gleden av å dele
oppmerksomheten med sønnen
Ole Petter, som fikk sitt æresmedlemskap for fremragende
sportslig innsats, og kona
Marit, som ble æresmedlem i
1997.
Vi vil savne Torbjørn. Han var
en ruvende lederskikkelse som
har satt tydelige spor.
Æresmedlem, leder av foreningen,
leder av Rådet, innehaver av
Strandnellikenes blå bånd og
aktiv humørspreder i bollegjengen. Først og fremst var
han likevel Torbjørn for alle oss
i Moss Seilforening. Vennen
med de gode rådene, den milde
stemmen og de sterke meningene.
Vi lyser fred over Torbjørn
Pollens minne.

Signal

Torbjørn og hans familie satte
sitt preg på og var sentrale i
Moss Seilforening fra første
dag. Vel hadde han motorbåt,
men Torbjørn hadde mer enn
nok av annen bagasje til at han
raskt ble tatt inn i varmen blant
jolleforeldrene på Tronvik, der
seilforeningens jolleaktivitet
hadde sin base fra tidlig 70-tall.
I 1975 kom Torbjørn inn som
nestleder i seilforeningens styre
og ble leder for den nyopprettede
huskomitéen. Foreningen hadde
inngått leieavtale med Moss
kommune og disponerte eget
klubbhus.
Det må ha vært noe med
kjemien blant dem som brukte
så stor del av fritiden sin i
følgebåter og det trange styrerommet på Tronvik. Her ble
grunnlaget lagt for en
formidabel idrettslig utvikling
av Moss Seilforening, der ingen
visjoner var for store.
Stemningen var lett, og alle tok
i et tak. Torbjørn holdt jungmannskurs, sjauet båter og var
aktivt styremedlem i klasseklubber og i seilkretsen. At
dette var en aktiv periode for
Moss Seilforening, blir lett
synlig om man tar en titt på
veggen i klubbhuset på Søly og
teller portrettene av alle våre
æresmedlemmer, eller om en
lister opp navnene på dem som
er innehavere av Strandnellikenes blå bånd.
Gjennom hele 80-tallet holdt

bevisst strategi, og vi ser verdien
av å være til stede med sentrale
medlemmer i utvalg, administrasjon og ledelse i de fora som
former og utvikler vår idrett.
I 1986 gikk han inn i seilforbundets styre, med ansvar
for PR og informasjon. To år
senere tok han vervet som nestleder, med ansvar for økonomi,
før han i 1990 ble valgt som
president i seilforbundet. Han
fikk gleden av å lede en både
økonomisk og sportslig opptur
for NSF, med gull- og sølvmedaljer i OL.
Etter avsluttet presidentverv i
1994 ble Torbjørn leder av
seilforbundets valgkomite, et
verv han hadde frem til 2000.
Torbjørn fortsatte å sette sitt
preg på Moss Seilforening i
årene som kom. Han hadde en
tydelig stemme i Rådet, og vi
kunne alltid regne med
engasjerte innlegg på alle
årsmøter.

Thorstein Tønnesson
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VM Laser 4,7 i Buenos Aires,
Argentina 2012

Full konsentrasjon må til - hele tiden - for å kunne bli en Verdensmester.

Signal

Tirsdag før påske startet mitt
Søramerikanske eventyr. Vi tok
fly fra Oslo via Frankfurt til
Argentina; en 16-timerstur, hvor
det ble mest soving. Vi landet
tidlig onsdag morgen i Buenos
Aires. Dagen ble brukt til å bli
kjent, og det viste seg at hotellet
lå bare ca. ti minutters gange fra
seilforeningen, Yacht Club
Argentino, noe som var helt
perfekt. Lunsj ble inntatt med
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våre danske seilvenner, og det ble
også litt tid til shopping. Torsdag
møtte jeg min argentinske trener,
som vi kaller Bocha (Gonzalo
Pollitzer). Han driver egentlig en
seilskole og bor fast på Lanzarote,
men er født og oppvokst like
utenfor Buenos Aires. Jeg møtte
ham på seilsamling i regi av KNS
på Hankø i fjor høst, og til alt
hell sa han seg villig til å være
min trener under VM. Banen lå i

bukten rett utenfor Buenos Aires.
Flere elver møtes der og danner et
delta. Det er veldig grunt og vannet er helt brunt – en stor
overgang fra det klare vannet vi
er vant til her hjemme. Torsdag til
søndag ble brukt til treninger på
vannet, bli kjent med lokale
forhold, strøm og vind.
Lørdag ble vi invitert hjem til
Bocha, hvor vi spiste deilig lunsj i
seilklubben hans. Etterpå fikk vi

Celine klar for et nytt løp og med Laseren på slep.

være med foreldrene hans på
båttur. De var kjempehyggelige,
og det ble også en aldri så liten
fiskefangst, en catfish med
laaange følehorn.
Søndag 1. april var tiden inne for
practice race. Rigget og klare gikk
vi ut på vannet selv om det var
veldig lite vind. Etter en stund
med venting på vinden, ble vi
sendt inn igjen. Det ble ikke noe
seiling den dagen. Åpningsseremonien om kvelden var
fantastisk. En seiler fra hvert land

gikk opp til flaggstangen med sitt
flagg på – så heiste alle flaggene
sine samtidig. Etter taler og
velkomst, var det felles middag.
Det var sosialt og koselig, og jeg
traff igjen flere seilvenner som jeg
kjente godt fra før. I tillegg ble jeg
kjent med mange nye.
Neste morgen, den 2. april, skulle
vi i gang for alvor. Jeg turte ikke å
ha så store forventninger ettersom
jeg ikke var særlig kjent med
verken motstanderne eller
forholdene. Første regattadag

begynte nokså sent. Starten skulle
gå kl. 13.00, og jeg skulle ikke
møte Bocha før 11.00. Solen
skinte, det var 30 grader og en fin
bris på 6 knop. Strømmen var
sterk, noe som gjorde at det var
ganske mye skvalp. Jeg var utrolig
spent og hadde sommerfugler i
magen. Jeg synes egentlig ikke at
det er bra å være for nervøs, men
litt spent skal man være.
Jeg åpnet regattaen med en
2. plass etterfulgt av en 1. plass.
Denne dagen gikk over all
forventing, ettersom jeg hadde

Signal

Verdensmesterskapet er sikret og det norske flagget er ”heist” på bommen.
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Slik ble mesterskapet feiret på egenhånd ute på regatta banen.

satset på topp 10 plasseringer på
forhånd. Det gjorde at jeg senket
skuldrene litt – jeg hadde fått den
nødvendige trygghet og kunne stå
på videre. På dag to var det
ganske like forhold med 6 knop
og sterk strøm. Jeg fikk
plasseringene 4 og 2, og ledet med
knapp margin foran Anna
Vaughan, en kjempehyggelig jente
fra Australia, som jeg ble kjent
med under VM i San Francisco i
fjor.

Signal

De neste dagene blåste det opp,
og det var mye vindskift.
Resultatene varierte, men det
gjorde det for alle. Etter den
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fjerde dagen lå jeg på 3. plass,
men det var tett i toppen. Etter en
6. og 1. plass på dag fem var jeg
tilbake i ledelsen.
Den siste dagen var nervepirrende. Jeg kjente presset.
Tårene var ikke langt unna. Det
var nå det gjaldt! Jeg leder med 2
poeng til nr. 2, min gode venninne
Yolanda Gonzales fra Spania, og
6 poeng til nr. 3, Anja Hamerlitz
fra Kroatia. Det er oss tre det
står mellom ... Jeg blir nr. 11 i
det første racet. De andre to
jentene seiler bedre og slår meg.
Plutselig ligger vi alle tre på
tilnærmet samme poengsum.

Yolanda og jeg helt likt, Anja ett
poeng bak. Det er helt close i
toppen, spenningen er til å ta og
føle på – nesten uutholdelig …
Siste race vil avgjøre alt - den som
gjør det best av oss da, har
vunnet!!!
Jeg samler alt jeg har av innsatsvilje, konsentrasjon og guts.
Prøver å ikke tenke for mye og
klarer å være ganske rolig.
Jeg kommer godt ut fra start.
Ved kryssmerket ligger jeg som nr.
2 etter en annen god venninne,
Zeinep Yentur fra Tyrkia. Jeg ser
at de andre konkurrentene mine
er litt lenger bak. Jeg klarer å

holde konsentrasjonen gjennom
løpet, seiler bra, prøver å ta igjen
Zeinep, men hun er sterk og
vinner det siste racet.
I det jeg passerer målstreken,
skjønner jeg det – jeg har
vunnet…..
JEG HAR BLITT VERDENSMESTER !!!!!!!!
Tårer, svette og hardt arbeid.
Jeg nådde målet mitt. Ender 6

poeng foran 2. plassen. Om
kvelden var det fantastisk feiring
med premieutdeling og closing
party. Tradisjonen tro ble jeg
kastet i vannet av de andre
seilerne.
Vel tilbake i Norge ble jeg tatt
imot av brødrene mine med flagg
og jubel på bussholdeplassen.
Hjemme fortsatte feiringen med

familie og venner som hadde møtt
opp. Kjempekoselig og veldig
rørende. Dette har vært en helt
utrolig opplevelse, a dream come
true, og noe jeg vil huske i resten
av mitt liv.
Argentina vil for alltid ha en
spesiell plass i hjertet mitt.

Seilerhilsen Celine Herud

Signal

- Og på land ble hun – tradisjonen tro – kastet på vannet av sine konkurrenter.
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EM Palamos Spania – Zoom8
fortalt av teamleder: Carene Petersen

Bak f.v. Carene Petersen – teamleder, Anne Marie Enger, Line Pedersen, Vilde Smievoll, Marius Dyhr Petersen, Aleksander
Ringstad og Magnus Brun – coach. Foran f.v. David Westervik, Birk Haugstad, Pernille Tangvold og Victoria Heiås.

Signal

De norske seilerne som stilte til
start, utgjorde 5 jenter og 4 gutter.
Den første treningsøkten på
vannet var palmesøndag. Det var
strålende sol, så både seilerne og
foreldrene storkoste seg i varmen.
Med laber bris fikk seilerne en
myk start. Været ble imidlertid
etter hvert kaldere, og vinden økte
i styrke, så seilerne fikk et fint
utbytte av treningene før selve
mesterskapet begynte. Men så
kom regnet og gjorde for en stund
slutt på alles drømmer om dager
med typisk ”spaniavær”.
Prøveregattaen – også kalt ”The
practice 2 race” skulle starte 4.
april kl. 15, men måtte avbrytes,
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da vinden falt helt ut.
Første ordinære regatta begynte
dagen etter og ble gjennomført
med 3 race i laber bris. På dag to
var vinden økende, solen mer
fremme og varmen begynte å
komme tilbake, så den dagen ble
det gjennomført hele 4 race.
Dag 3 begynte med god vind som
økte kraftig utover dagen. Det var
vind som passet for de norske seilerne. De viste fine resultater, og
Victoria Heiås, som for øvrig er
gjesteseiler i Moss for tiden,
klinket til med 1., 2. og 1. plass i
dagens tre race.
Den siste regattadagen gjensto det
så to race. Dessverre for de

norske seilerne løyet vinden, så de
fleste av dem slet, men uten å
oppnå de gode resultatene. Det
ble riktignok en 1. plass på
Ran-seileren David Westervik,
men de øvrige slet med å komme i
mål.
Beste totalresultat for jentene fikk
Victoria Heiås fra Bundefjorden
med en 11. plass av 31 startende.
I guttenes klasse ble det en
8. plass til Birk Kvitrud Haugstad
fra Asker, av 43 startende.
Blant mosseseilerne oppnådde
Pernille Tangevold en 16. plass og
Marius Dyhr Petersen en 13.
plass.

To fornøyde kamerater David Westervik og Marius Dyhr Petersen

De fleste seilerne bodde på et
leilighetshotell midt i byen, med ti
minutters spasertur til stedets
seilforening. Det var for øvrig lagt
opp til en sosial kveld for seilerne
og deres familier, hvor vi blant
annet besøkte de lokale restaurantene. På den lokale favorittrestauranten var det viktig å møte
presis til åpningstiden kl. 19, for
der ble det omgående fullt. Maten
ble servert på flere fat, og vi kunne
velge alt hvis vi ville, ellerplukke
ut akkurat den retten vi ville ha.
Disse smårettene smakte

Europamesterskapet ble arrangert ”midt i byen”.

vidunderlig! Dagene som fulgte
hadde vi ikke noe spesielt
program, men mange av seilerne
med familiene syntes de hadde det
hyggelig sammen og spiste i lag.
Det var ingen tilgang til følgebåt,
så foreldrene måtte følge
regattaene fra land med kikkert
og via VHF.
Vi fikk en god smak av sommer
under dette påskeoppholdet. For
foreldrene er det hyggelig å være
med ungdommene rundt på slike
regattaer. Det er ingen tvil om at
slikt styrker forholdet mellom

barn og foreldre. Det gir noe å
tenke tilbake på under tøffere
perioder; når man sitter i følgebåter og rigger båter utenom
regattasesongen. Og seilerne er
flinke til å ta vare på hverandre,
for er det noen som strever med
utstyr eller noe annet, ja, så er de
der for hverandre. Selv om seiling
i stor grad er en individuell sport,
lærer seilerne både å hjelpe og
selv få hjelp av andre under
forberedelsene på land.

Signal

Victoria Heiås runder like etter den russiske båten som her leder
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Vaktliste Moss Seilforening 2012

Signal

Dato
01-05-12
01-05-12
02-05-12
02-05-12
03-05-12
03-05-12
04-05-12
04-05-12
05-05-12
05-05-12
06-05-12
06-05-12
07-05-12
07-05-12
08-05-12
08-05-12
09-05-12
09-05-12
10-05-12
10-05-12
11-05-12
11-05-12
12-05-12
12-05-12
13-05-12
13-05-12
14-05-12
14-05-12
15-05-12
15-05-12
16-05-12
16-05-12
17-05-12
17-05-12
18-05-12
18-05-12
19-05-12
19-05-12
20-05-12
20-05-12
21-05-12
21-05-12
22-05-12
22-05-12
23-05-12
23-05-12
24-05-12
24-05-12
25-05-12
25-05-12
26-05-12
26-05-12
27-05-12
27-05-12
28-05-12
28-05-12
29-05-12
29-05-12
30-05-12
30-05-12
31-05-12
31-05-12
01-06-12
01-06-12
02-06-12
02-06-12
03-06-12
03-06-12
04-06-12
04-06-12
05-06-12
05-06-12
06-06-12
06-06-12
07-06-12
07-06-12
08-06-12
08-06-12
09-06-12
09-06-12
10-06-12
10-06-12
11-06-12
11-06-12
12-06-12
12-06-12
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Navn
EVENSEN KNUT
G
TEIEN OLE ANDREAS
GERULDSEN H.CHR.
G
HANSEN ESPEN
G
NILSEN GUNNAR
SJULSETH HANS PETTER
SIVERTSEN MAGNE
LUNDBERG MORTEN
G
TURØY TERJE
BRÅTHE RAGNAR
G
PEDERSEN PEDER B.
G
TOVERØD KJETIL
BILLET PER E.
G
ANDERSEN TROND HALLVARD
HERUD ESPEN
G
LISETH JONNY
G
SUNDSBØ UNNI
G
ÅSHEIM KJELL
G
BRYNILDSEN LISBETH
G
KVAM KRISTIN
G
WILLADSSEN SVEIN
HENRIKSEN HILDE
G
HAGEN GAUTE
G
MARTINSEN RUNE
NILSEN MORTEN
G
SKILLE KNUT
G
HAUG HANS TH.
G
BORHAUG PER GUNNAR
G
BJERKE LEIF
G
HELGESEN ROLF
G
ERIKSEN HANS EGIL
G
RUUD JAN ERIK
G
BRATVOLD HÅVARD
G
NORDENGEN DAG KAARE
G
LILLEHAUG DAG
A
ANDERSEN LARS I. HEDBERG
THORP BJØRN HÅVARD
A
TORGERSEN ALF
A
NICOLAISEN KNUT SVERRE
LARSEN OLLE
A
HATTEVIG GUNNAR
A
JOENSEN DANIEL
A
SKORGE LEIF
A
NORDLANDER EILERT
A
ULRICHSEN HANS BJØRN
HANSEN ØYSTEIN ERIK
A
TØNNESSON PER
KOLMANNSKOG HARALD
A
AASGAARD KETIL REED
A
INJAR JØRN
A
HANSEN THOR SKOTT
LEITEMO KARSTEN
A
SKOLT JOAKIM
A
ALSTAD VENKE VATNE
A
JENSEN TERJE
A
RØSHOLDT LEIF H.
A
DAVIKNES GISLE JUEL
A2
SCHULTZ LILIAN
MONGE LARS ERIK
A
JØRGENSEN KNUT
A
JOHANNESSEN ULF
A
VALDE TROND
A
KOLDSLAND STEIN
A
STEINUM DAG
A
LONGVA AAGE LYDER
A
HJELSETH HELGE
A
ÅSVESTAD OLE BJØRN
A
BOSTEDT KNUT
A
ENGHEIM HARALD
A
HANSSEN KJELL RUNE
A
LORENTZEN PER ESPEN
LARSEN KÅRE-JONNY
A
BACHE-MATHIESEN TOM
A
BACHE-MATHIESEN GEIR
A
ANDREASSEN SVEIN
A
FLESJØ BJØRN
A
JOHANSEN ARNE
JENSEN MAGNE
A
HALVORSEN HELGE
A6
VOGT PER A.
A
BLOM HANS A.
A
NILSEN KJELL PAUL
A
JENSEN KAI EINAR
A
WILHELMSEN ARNE HØGBY
RICHARDSEN CHRISTIAN
B
HEGREBERG JOSTEIN
B

Plass
G02
G03
G04
G05
G06
G07
G08
G09
G10
G11
G12
G13
G14
G15
G16
G17
G18
G19
G20
G21
G22
G23
G24
G25
G26
G42
G43
G44
G45
G46
G47
G48
G49
G50
A02
A03
A04
A05
A06
A07
A08
A09
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
A23
A24
A25
A26
A27
A51
A52
A53
A54
A55
A56
A57
A58
A59
A60
A61
A62
A63
A64
A65
A66
A67
A68
A69
A70
A71
A72
A73
B01
B02
B03

Tlf. Mobil

Tlf. Privat

93 20 81 68
90 13 27 25
959 62 006
91 56 77 56
69 27 48 95
90 17 31 04
91 68 22 21
69 27 15 55
92 44 24 65
69 28 83 71
90 60 54 70
91 38 54 14
69 27 13 66
95 21 89 52
90 05 24 76
22 10 88 50
97 67 56 15
69 26 12 54
47 45 82 41
97 53 34 22
92 60 16 67
69 27 33 98
913 48 879
69 27 05 52
90 99 71 48
69 27 11 46
41 04 10 98
69 26 08 25
92 24 42 07
93 80 91 76
93 04 77 77
93 84 07 21
69 27 60 42
90 11 83 25
69 27 39 44
99 22 96 81
95 97 16 35
69 27 17 95
93 01 39 58
69 27 27 00
90 73 41 89
69 27 21 64
90 73 94 41
92 05 78 28
69 25 67 75
90 69 18 74
90 57 80 38
69 27 48 58
90 17 62 26
69 25 32 73
45 20 97 92
90 84 65 60
92 05 43 87
90 07 72 19
918 84 166
92 01 56 74
91 34 11 06
90 60 83 85
69 27 02 46
46708128537
+4650011718
92 03 09 18
69 27 48 45
90 11 99 17
69 27 15 48
90 77 03 35
93 08 79 92
90 77 83 67
90 77 45 95
924 88 800
90 70 51 56
95 24 33 32
91 54 79 41
69 25 02 49
47 27 09 21
90 59 93 83
92 29 91 07
64 94 30 49
98 22 07 68
69 25 17 70
90 88 00 54
90 54 70 06
69 25 27 03
90 96 83 76
90 17 40 43
69 27 64 14
92 88 73 79
907 29 616
90 62 32 33
69 27 40 36
41 63 71 36
22 19 03 76
93 42 55 52
69 28 57 05
41 55 10 88
21 69 00 76
92 61 70 50
90 95 89 49
99 35 54 20
69 25 20 21
41 40 69 33
45 00 77 97
41 42 17 50
40 24 44 96
69 27 17 60
92 03 26 68
41 52 05 41
90 96 39 30
92 02 63 06
95 17 54 08
90 78 22 98
64 95 42 32
91 14 23 43
90 64 32 39
69 27 20 08
90 79 72 00
69 25 44 38
90 84 58 13
69 27 03 38
41 55 38 30
69 27 06 41
92 43 30 34
69 27 43 84
90 59 93 82
92 23 93 08Side 1 av
69 427 49 61

Gate adresse

By

OLE VIGSGT. 29
MICHAEL SUNDTSGT. 1
JEDERVN. 35
Strandpromenaden 124
MORENEN 38
TRONVIKALLEEN 10 B
Texnestoppen 20
Larkollveien 125 J
Anna Hagmanns gate 5P
Søly Terrasse 3
RAGNHILD SCHIBBYESV 32
DILLINGVN. 19
BLÅBÆRSTIEN 3A
Cam. Collets gate 28
CHR.ERICHSENSGT. 14
Christian Erichsensgt. 13
SØLY TERRASSE 4
RASKOGEN 29
ULLEVÅLLSVN. 58 A
Riskestien 12
Sundtstredet 136
Nokiaveien 22
VESTBRYNET 34
BRÅTENGT. 23
REFSNESKRONA 1
JEDERVEIEN 25B
REFSNESALLÉEN 89 A11
ÅSLIA 7
FJORDVN. 69
SLEMDALSVN. 97 B
UTSYNET 26
FALKEVEIEN 16
Stjernemyrveien 16
VÆRLEBAKKEN 24
LIAVN. 27 B
Oakhill 24
Texnestoppen 15
BERGSTIEN 6
FR NANSENSGT 25
Anna Hagmannsgt. 8 A
SØDRA BERGVN. 46
Bråtengata 98
Morenen 19
Svaleveien 24
SVARTTROSTVN. 14
Ivar Aasens vei 31
MORENEN 18
Albygt. 27
CAM.COLLETSGT. 32
GJØAVN. 3
Skogveien 17
ENERHAUGGT. 5
Bassengveien 36
Fjellheim , Kroer
H. A. REINERTSGATE 7
HELGERØDGT. 40
Horsensgate 1
Sundstredet 231
Nokiaveien 8
ASKVEIEN 2
Bjerkeli
HERMODSGT. 32
SIMENSBRÅTVN. 22
Saltnesveien 471
Nordskogveien 40
TRONVIK GAARD
KLEBERGET 20
HØYDAVEIEN 22
Snorresvei 85
MARTEBAKKEN 30
Sundstredet 345
GRIMSRØDGT. 15
Anna Hagmans g 6
Albygate 25
BAUGSÅSEN 2
Nesveien 48
SYKEHUSGT. 4
ULLSVEI 2
Strandpromenaden 5
UTSYNET 42
SIGVAT SKALDSV. 4
SØLYALLEEN 13
Jederveien 50
Refsnesskogen 36 D
STRANDPROMENADEN 49 A
TRONVIKVN. 24

MOSS
MOSS
MOSS
MOSS
MOSS
MOSS
SPERREBOTN
DILLING
MOSS
MOSS
OSLO
DILLING
MOSS
MOSS
MOSS
MOSS
MOSS
RYGGE
OSLO
MOSS
MOSS
MOSS
MOSS
MOSS
MOSS
MOSS
MOSS
MOSS
MOSS
OSLO
MOSS
MOSS
OSLO
MOSS
ÅS
DILLING
SPERREBOTN
MOSS
MOSS
MOSS
SKÖVDE
MOSS
MOSS
MOSS
MOSS
MOSS
MOSS
MOSS
MOSS
MOSS
DILLING
OSLO
MOSS
ÅS
MOSS
MOSS
MOSS
MOSS
MOSS
SON
SPERREBOTN
MOSS
OSLO
RÅDE
MOSS
MOSS
MOSS
MOSS
MOSS
MOSS
MOSS
MOSS
MOSS
MOSS
MOSS
MOSS
MOSS
VESTBY
MOSS
MOSS
MOSS
MOSS
MOSS
MOSS
MOSS
MOSS

Navn
SUNNBY MARIT
B
JØRGENSEN TOR
B
MOSEBY TOR OLAV
B
BURAAS AASMUND
B
NORDENGEN DAG KAARE
KLETTE JAN FREDRIK
B
GUSTAVSEN PER
B
HELGESEN KNUT G.
B
JOHANSEN KURT
B
NORD HANS-PETTER
FLAATEN HANS
B
SYRRIST SIMEN
B
BERG MORTEN
B
TOVERØD TERJE
HAMMER ELISABETH
B
EKVOLD ERLEND
B
RUUD JAN REIDAR
B
TØNNESSON NIELS HENRIK
MOE OLE MARTIN
B
SETEKLEIV DAG HELGE
SOLBERG OLA MORTEN
SKOLT AADNE
BAKKE JOACHIM
B
GRØNTVEDT JON
GRANDE ROLF
B
SALVESEN SVEIN
B
ÅSVESTAD TRYGVE
B
RUDEN RAGNAR
B
SKARÅ SVEND
HERMANSEN JAN
B
NAVESTAD REIDAR HIIS
PAULSRUD HANS BJØRN
B
HALDORSEN HÅKON
B
NYVIK BJØRN OVE
KJELLÈN GUNNAR
B
HOVLAND ROAR
B
DYROP EIRIK
B4
HALVORSEN TORE
B
DAHLBOM INGER MARION
B
WENNERSTEN CLAES
VANEM JØRGEN
B
KRISTIANSEN ØYSTEIN
PETTERSEN ANN KARIN
B
ASPESTRAND SIMEN
B
AASGARD ANDRÉ
B
SOLERØD PÅL
B
BORDAL PER
C
TINHOLT HARALD
JOHNSEN CHRISTER
FLEDSBERG TOR ERLING
C
ERIKSEN THORE
C
STUBBERUD EINAR
C
WIBYE JOHAN
C
HØYDAHL RUNE
C
JOHANSEN BJARNE
C
OSVIK SVEIN
BYE MORTEN
C
JOHNSEN ARILD
C
ZAKARIASSEN BJØRN
KLOCK BJØRN R.
C
SYVERSEN KNUT
C
JENSEN HENNING
SUNDVOR MARIANN
KNUDSEN JENS CHR.
C
KRISTENSEN WALTER
C
HALLING RIKKARD VIDAR
C
SANNERUD CAROLINE
BERGER ODD Ø.
C
EVENSEN BJØRNAR
C
KALLEVIK VIDAR
C
BOMAN INGER ANNE
C
JENSEN THOR CHRISTIAN
JOHNSEN RUNE
C
HESLESKAUG SIMEN
C
HENRIKSEN FRANK
SUNDREHAGEN BÅRD
C
UNNEMARK SVERRE
C
RODAL GUNN
NILSEN ROLF MØLL
GROSVOLD THOR HÅKON
C
MADSEN BENGT
MARCUSSEN WILHELM ROLF
STØRE HARALD
LUNDE DAG ERIK
C
BØRRESEN LIV
C
WALLENBORG SVEIN
C
LISETH DAG
C
ULRIKSEN JAN

Plass
B04
B05
B06
B07
B08
B09
B10
B11
B12
B13
B14
B14
B15
B16
B17
B18
B19
B20
B21
B22
B23
B24
B25
B26
B28
B29
B30
B31
B32
B33
B34
B35
B36
B37
B38
B39
B40
B41
B42
B43
B44
B45
B46
B47
B48
B50
C01
C02
C03
C04
C05
C06
C07
C08
C09
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17
C18
C19
C20
C21
C22
C23
C24
C25
C26
C27
C28
C29
C30
C31
C32
C33
C34
C35
C36
C37
C38
C39
C40
C41
C42

Tlf. Mobil

Tlf. Privat

95 48 26 96
69 25 13 01
90 01 33 61
69 27 20 42
96 22 68 40
49 81 15 25
95 80 88 88
90 84 65 60
93 02 18 91
97 73 23 72
69 27 27 78
45 63 52 68
90 59 93 74
97 14 71 50
69 27 49 76
69 27 33 59
408 58 540
91 38 81 86
90 01 31 39
69 23 43 40
95 96 87 85
69 27 44 63
97 98 78 13
97 39 79 30
69 88 32 73
99 59 43 81
92 09 23 51
98 87 03 88
91 85 29 02
90 59 93 83
95 20 20 60
99 58 13 40
91 77 76 98
69 25 80 42
41 43 88 24
91 34 11 05
69 26 27 93
95 90 94 04
97 71 26 75
97 73 06 36
91 16 45 62
90 87 19 71
92 01 26 52
95 25 25 40
69 27 00 31
98 24 70 30
69 27 22 43
48 89 12 28
69 27 45 07
69 251434
45 26 89 15
69 27 42 30
47 70 70 60
99 74 82 09
69 27 32 64
45 41 10 01
67 59 41 62
91 16 23 48
69 25 27 80
+46707608183
+46 42145888
92 82 18 55
69 27 31 86
48 26 34 30
69 25 80 16
47 06 03 11
69 20 73 77
91 17 72 65
69 26 86 25
92 68 94 24
90 04 70 42
90 88 94 55
93 48 11 21
90 52 89 52
67 14 06 95
90 72 68 73
69 27 58 59
92 88 58 19
69 25 27 23
97 71 97 00
69 27 51 59
90 99 26 35
95 46 08 22
454 11 738
95 14 96 38
69 25 45 31
99 52 27 37
69 28 72 69
95 72 95 65
93 20 73 69
913 51 337
41 62 60 09
90 66 91 99
91 56 77 60
69 27 65 87
92 85 76 75
69 27 18 80
48 24 54 84
93 02 66 46
69 27 17 41
90 14 08 60
69 27 02 30
91 38 69 06
90 74 40 71
64 94 04 91
93 25 63 68
98 24 19 77
924 55 510
69 27 63 80
93 20 75 42
69 27 12 40
92 41 41 17
69 27 46 55
41 42 17 16
68 28 73 59
92 65 81 60
93 21 67 14
69 25 27 54
90 94 79 57
91 76 31 75
95 76 48 68
41 42 14 00
99 04 38 97
69 27 26 45
92 01 63 62
69 27 07 05
92 49 27 93
90 82 86 75Side 2 av 4

Gate adresse

By

Løkkegt. 9
STRANDPROMENADEN 49 E
Birkebeinerveien 9
Hans Nilsen Haugesvei 59 H
VÆRLEBAKKEN 24
UTSYNET 17
Vestbrynet 8 B
Eikelia 19
JELØY FJORDTERASSE 52
Camilla Collettsgate 29
KROSSERN 3
Stubben 5
REFSNESALLEEN 83 D
HADELANDSVEIEN 4 B
Ole O. Liansgt. 1
ORKERØDGT. 37
KALFARET 7
REFSNESKRONA 19
NOKIAVN. 3
Sigvat Skaldsvei 11
Nordliveien 35
Bassengveien 36
Christian Erichsensgate 9
Selvbyggerveien 126
NÅLVN. 20
Otto Ruges vei 81B
HUSEBYSKOGEN 48
EKORNVN. 7
REFSNESSKOGEN 4
PER SIVLESV. 42
FUGLEVIKLIA 30
EIKELIA 4 A
SYRINVEIEN 2
IVAR ÅSENSV. 45
Tors gate 1
Hermodsgate 34
Gimlevegen 11
REFSNESALLEEN 21C
Vardeveien 24
ÅSLIA 24
Vanem Gård
C/o Tor Kristiansen Brattbakken 8
KULPEÅSEN 102
Sven Bruns gate 2
Hananveien 127
BEITEVN. 4
KURESKJÆRVN. 8
EKHOLTVN. 20
EDDAVN. 8
Karlstadveien 44B
Glassverket 71
CHR.ERICHSENSGT. 12
Snorresvei 20
KARLSTADVN. 44 E
GML.STRØMSVEI 29
REFSNESBAKKEN 4 A
Refnsenbakken 3 D
RINGVN. 9 A
OMBUSTVEDT
TRONVIKALLEEN 14
BRÅTENGT. 45
Damåsveien 1
SKOGFARET 7
REFSNESSKOGEN 14
KRABBEN 8
KARLSTADVN. 42 D
Strandpromenaden 35
KARLSTADVN. 44F
Vardeveien 11
Nokiaveien 10
BREKKESKOG 10
ANNA HAGMANSGT. 7A
THORNELØKKVN. 17
Stjerneveien 1
TH. KITTELSENSG. 30
GJØAVEIEN 12
Røedlia 18
KARLSTADVEIEN 19
Dops gate 9
Skanseveien 7
CARL SIBBERNSV. 7 B 32
REVET 6
BIØRN BIØRNSTADSV. 5
Rådhusgata 223
Fjordgløtt 9
UTSYNET 46
BASSENGVEIEN 16
KLEBERGET 18

MOSS
MOSS
MOSS
MOSS
MOSS
MOSS
MOSS
MOSS
MOSS
MOSS
MOSS
MOSS
MOSS
DILLING
MOSS
MOSS
ASKIM
MOSS
MOSS
MOSS
RÅHOLT
MOSS
MOSS
OSLO
MOSS
ØSTERÅS
DILLING
KNAPSTAD
MOSS
MOSS
MOSS
MOSS
MOSS
MOSS
MOSS
MOSS
MOSS
MOSS
MOSS
MOSS
MOSS
MOSS
MOSS
OSLO
MOSS
MOSS
LARKOLLEN
MOSS
MOSS
MOSS
MOSS
MOSS
MOSS
MOSS
STRØMMEN
MOSS
MOSS
MOSS
VÅLER I ØSTFOLD
MOSS
MOSS
SON
ÅS
MOSS
MOSS
MOSS
MOSS
MOSS
MOSS
MOSS
ÅS
MOSS
MOSS
MOSS
MOSS
MOSS
SPERREBOTN
MOSS
OSLO
MOSS
MOSS
MOSS
MOSS
MOSS
MOSS
MOSS
MOSS
MOSS

Signal

Dato
13-06-12
13-06-12
14-06-12
14-06-12
15-06-12
15-06-12
16-06-12
16-06-12
17-06-12
17-06-12
18-06-12
18-06-12
19-06-12
19-06-12
20-06-12
20-06-12
21-06-12
21-06-12
22-06-12
22-06-12
23-06-12
23-06-12
24-06-12
24-06-12
25-06-12
25-06-12
26-06-12
26-06-12
27-06-12
27-06-12
28-06-12
28-06-12
29-06-12
29-06-12
30-06-12
30-06-12
01-07-12
01-07-12
02-07-12
02-07-12
03-07-12
03-07-12
04-07-12
04-07-12
05-07-12
05-07-12
06-07-12
06-07-12
07-07-12
07-07-12
08-07-12
08-07-12
09-07-12
09-07-12
10-07-12
10-07-12
11-07-12
11-07-12
12-07-12
12-07-12
13-07-12
13-07-12
14-07-12
14-07-12
15-07-12
15-07-12
16-07-12
16-07-12
17-07-12
17-07-12
18-07-12
18-07-12
19-07-12
19-07-12
20-07-12
20-07-12
21-07-12
21-07-12
22-07-12
22-07-12
23-07-12
23-07-12
24-07-12
24-07-12
25-07-12
25-07-12
26-07-12
26-07-12

59

Signal

Dato
27-07-12
27-07-12
28-07-12
28-07-12
29-07-12
29-07-12
30-07-12
30-07-12
31-07-12
31-07-12
01-08-12
01-08-12
02-08-12
02-08-12
03-08-12
03-08-12
04-08-12
04-08-12
05-08-12
05-08-12
06-08-12
06-08-12
07-08-12
07-08-12
08-08-12
08-08-12
09-08-12
09-08-12
10-08-12
10-08-12
11-08-12
11-08-12
12-08-12
12-08-12
13-08-12
13-08-12
14-08-12
14-08-12
15-08-12
15-08-12
16-08-12
16-08-12
17-08-12
17-08-12
18-08-12
18-08-12
19-08-12
19-08-12
20-08-12
20-08-12
21-08-12
21-08-12
22-08-12
22-08-12
23-08-12
23-08-12
24-08-12
24-08-12
25-08-12
25-08-12
26-08-12
26-08-12
27-08-12
27-08-12
28-08-12
28-08-12
29-08-12
29-08-12
30-08-12
30-08-12
31-08-12
31-08-12
01-09-12
01-09-12
02-09-12
02-09-12
03-09-12
03-09-12
04-09-12
04-09-12
05-09-12
05-09-12
06-09-12
06-09-12
07-09-12
07-09-12
08-09-12
08-09-12

60

Navn
BRUUN KAI
C
SVENKERUD MORTEN
C
MOSS SEILFORENING Jollegr.
BERGMANN BENGT
LEHTONEN FRANK
EIDE HANS ERIK
D
KILSTAD THOR ØISTEIN
D
THORNE RIKKE MOLLATT
D
ASPENG HEGE
D
BLACK PÅL WILLIAM
D
UPSAKER GEIR
D
SVEISTRUP MORTEN
VIKEN STEINAR
D
STORENGEN STIAN
SKÅRE TERJE
D
GILLERSTEDT AUDUN
D
GJERDSJØ JENS ODD
HOLME SVERRE
D
WENLI JOHN
D
TINHOLT HARALD
SCHEINERT HELGE
MOSKAUG JAN ØIVIND
ELLEFSEN AKSEL
D
LUND GABRIEL
D
JOHNSEN JOHN-ERIK
D
LARSEN OLLE
D
TEIEN HANS-CHRISTIAN
D
RAKSTAD PER ØYVIND
D
PEDERSEN NILS E.
D
WIBORG ERIK
BEEN TERJE
D
BORGESEN EIRIK
D
HAAGENSEN EINAR
D
JOHANNESSEN ERIK
D
JENSEN FRANK ARNE
D
FJELD-EIKEN CHRISTOFFER
KURE TOVE MARIT
D
ROLFSVÅG STIG
TØNNESSON THORSTEIN
BAIN PHILIP
D
HALVORSEN PER F.
D
LEINES ØYSTEIN
D
PETERSEN GLENN DYHR
D
AAS-HANSSEN PÅL
MOSS SEILFORENING Jollegr.
MARTHINSEN KNUT
E
LARSEN JAN
E
GRANDE HANS-CHRISTIAN
E
WILHELMSEN ARVID
EVENSEN OVE HENRIK
GRETLAND HANS
E
NORSK SEIL-NAV.SKOLE
JOHANSEN BJØRN
E
NORSK SEIL-NAV. SKOLE
SKOLT AADNE
ROGSTAD ANDERS
VINJE MORTEN
E
BRYNILDSEN ERIK
GJELSVIK ANTON
E
SVELI MAGNE
E
SUND HAAGEN
E
KNUDSEN MARTIN
E
THALBERG STEINAR R.
FÆSTE ARILD
E
OLSEN IVAR
E
JAHNSEN MORTEN H.
RASPOTNIG HANS-PETER
E
KOPPERUD LARS JØRGEN
E
JOHANSEN JAHN W.
E
JOHNSEN HÅKON
E
NÆSER TORE
UTAKER ASBJØRN
AAKER GUDMUND
E
FREDRIKSEN INGVAR
E
AASE HALVOR
E
NILSEN-NYGAARD TOVE
HVERVEN ANDERS
E
GÜNTHER ODDVAR
E
PETTERSEN BJØRN TORE
E
KRISTENSEN TROND
ASPESTRAND MORTEN
E
ELTON ÅGE
F
ROELOFSEN JOHAN
KNUTSEN LARS
GROBSTOK HANS T.
F
BJERKAN INGVAR
F
GRØNBERG PER
F
HVIDSTEN ALF
F

Plass

Tlf. Mobil

C43
C44
C46
D02
D04
D06
D07
D08
D09
D10
D11
D12
D13
D14
D15
D16
D17
D18
D19
D20
D21
D22
D23
D25
D26
D27
D28
D29
D30
D31
D32
D33
D34
D35
D36
D37
D38
D39
D40
D41
D42
D43
D44
E01
E02
E03
E04
E05
E06
E07
E08
E09
E10
E11
E12
E13
E14
E15
E16
E17
E18
E19
E20
E21
E22
E23
E24
E25
E26
E27
E28
E29
E30
E31
E32
E33
E34
E35
E36
E37
E38
F01
F02
F03
F04
F05
F06
F07

982 44 708
93 65 66 43
98 25 50 55
69 27 10 76
90 09 00 70
92 88 19 67
91 00 08 76
92 82 95 45
90 99 43 80
950 32 775
90 60 57 50
45 61 71 34
90 85 89 91
970 69 008
95 05 66 61
69 26 28 38
90 18 59 74
95 28 46 20
90 01 54 04
90 04 70 42
97 53 46 43
928 86 369
91 51 75 01
91 14 67 67
90 23 26 55
90 60 83 85
47 29 61 44
48 26 80 67
48 17 67 40
90 88 46 63
48 18 31 24
90 17 93 30
90 73 95 01
95 12 61 47
94 38 75 01
95 22 80 30
93 26 71 59
45 01 63 46
92 26 84 19
91 14 67 07
95 14 96 76
46 83 85 34
90 24 51 00
92 26 82 88
98 25 50 55
95 27 74 63
92 06 16 61
41 93 46 05
95 86 86 90
90 10 14 08
90 84 65 68
66 99 26 52
90 66 97 20
66 99 26 52
90 59 93 83
90 12 42 09
90 57 56 60
95 04 88 50
91 71 32 29
90 85 33 94
41 03 46 94
41 30 28 72
90 62 57 20

Tlf. Privat

69 24 19 42

69 27 54 09

69 25 10 51

69 27 04 63
959 49 257

22 65 02 22
69 27 21 30
69 27 20 10
69 27 07 91
69 27 31 91
64 94 35 07

69 25 42 53
69 27 16 87

69 26 76 79
69 27 07 40
69 26 53 83
69 27 48 68
69 27 56 22

69 26 87 88
69 26 73 95
69 27 09 94
64 95 71 10
22 30 24 86

69 26 81 42
69 27 22 11
69 26 52 21
69 27 03 96
69 27 30 20

90 10 77 22
95 93 97 55
69 27 49 60
69 27 49 60
90 52 08 12
90 12 65 84
69 27 40 04
90 99 35 46
41 64 60 95
91 77 99 04
69 25 21 78
98 22 66 00
92 40 04 18
90 01 28 99
69 25 84 20
91 81 77 60
22 29 41 90
90 52 31 09
69 27 22 61
95 12 27 13
93 82 07 86
69 27 17 01
97 71 24 67
90 89 28 98
69 25 80 16
69 27 51 12
934 17 580
69 27 23 18
95 28 55 35
95 83 82 10
69 27 17 52
90 60 10 48
90 77 38 36
47 84 10 32Side 3 av
69 426 61 65

Gate adresse

By

Refsnesalleen 7 B
SALMAKERSTIEN 11C

MOSS
MOSS

SOLEFALLSVN. 5B
Hans Nielsen Haugesvei 57 D
Folke Bernadottesgt. 35
BJØRNÅSVEIEN 108
UTSYNET 32
BRÅTENGATA 51
Ekholtveien 13 B
BJØRN KRISTENSENSV. 6
Eidsveien 174
TRÅKLESTINGET 27
Sollilunden 45C
ÅSLIA 30
TOLLEFSRØDSKOGEN 12
ASKEVEIEN 7
STRANDPROMENADEN 162-32
PROST HALLINGSV. 42
EKHOLTVN. 20
OLE VIGSGT. 21
Bingenveien 82
Terneveien 16
Fjordgløtt 19
Karlstadveien 26A
Anna Hagmannsgt. 8 A
LIAVEIEN 25 E
GAMLEVN. 66
EKHOLTH HAGEBY 12 D
POSTBOKS 80
TRONVIKALLEEN 13
ELGVEIEN 77
LARKOLLVN. 377
HORSENSGT. 10
PB 1050
GJENVEIEN 4
HELGERØDGT. 56
BRÅTENGATA 78
Granbakken 3
Jederveien 4
ANITRASV. 14
Værlebakken 4
Folke Bernadottesgt. 25
Brageveien 8

MOSS
MOSS
MOSS
MOSS
MOSS
MOSS
MOSS
MOSS
RÅNÅSFOSS
MOSS
MOSS
MOSS
LARKOLLEN
ÅS
MOSS
OSLO
MOSS
MOSS
SØRUM
MOSS
MOSS
MOSS
MOSS
ÅS
MOSS
MOSS
MOSS
MOSS
MOSS
DILLING
MOSS
MOSS
MOSS
MOSS
MOSS
MOSS
MOSS
MOSS
MOSS
MOSS
MOSS

SOLVEIGBAKKEN 15
POSTBOKS 159
STIGNINGEN 3
CARLBERGVN. 19
FISKEGT. 4
Brevikveien 107
BJØRNEMYRVN. 53
Økern Torgvei 76
BJØRNEMYRVN. 53
Bassengveien 36
REFSNESSKOGEN 48 H
VÆRLEBAKKEN 22
5. BeraTterrasse 7A
NOKIAVN. 16
SVARTTROSTVN. 22
LOFTHUSVN. 19
MARSVN. 3
REFSNESALLEEN 77 B
TOURGAR HOUSE
Svarttrostveien 24
Strandpromenaden 49
Svaleveien 16
Festeveien 9 B
KARLSTADVN. 13
HOPPERN 18
Basaltveien 47
TEGLEVERKSVN. 9
Bergstien 2
FJORDVN. 61
ÅVANGEN TERASSE 314
LØVSETFARET 22
Vestbrynet 8
KLEBERGET 32 A
Nokiaveien 20
SUNDSTREDET 351
Posthornet 19
SØLY TERRASSE 3
Albygt. 40
Strandpromenaden 20
VESTBRYNET 27
TOVERUDSVN. 2
SØLY TERASSE 2
Grågåsveien 10

MOSS
MOSS
DILLING
MOSS
MOSS
SON
OPPEGÅRD
OSLO
OPPEGÅRD
MOSS
MOSS
MOSS
DRAMMEN
MOSS
MOSS
OSLO
MOSS
MOSS
WATERFORD
MOSS
MOSS
MOSS
MOSS
MOSS
MOSS
EIKSMARKA
MOSS
MOSS
MOSS
MOSS
OSLO
MOSS
MOSS
MOSS
MOSS
MOSS
MOSS
MOSS
MOSS
MOSS
SPERREBOTN
MOSS
MOSS

Dato
09-09-12
09-09-12
10-09-12
10-09-12
11-09-12
11-09-12
12-09-12
12-09-12
13-09-12
13-09-12
14-09-12
14-09-12
15-09-12
15-09-12
16-09-12
16-09-12
17-09-12
17-09-12
18-09-12
18-09-12
19-09-12
19-09-12
20-09-12
20-09-12
21-09-12
21-09-12
22-09-12
22-09-12
23-09-12
23-09-12
24-09-12
24-09-12
25-09-12
25-09-12
26-09-12
26-09-12
27-09-12
27-09-12
28-09-12
28-09-12
29-09-12
29-09-12
30-09-12
30-09-12

Navn
NESBAKKEN OLE-SVEIN
F
LEINES JOHANNES
F
JOHANNESSEN PAUL ÅGE
F
THORVALDSEN PER SKAU
F
JOHANNESSEN PER J.
F
JOHNSEN HANS PETTER
KRISTIANSEN JAN ERIK
F
WILLADSEN JAN
F
BACHE-MATHIESEN EVA
F
LARSEN EINAR
F
HOVLAND HELGE
F
MOLVIG HARALD
JENSEN FRANK
F
MYKLEBUST STEFFEN
F
BOSTAD ALF
F
KRISTOFFERSEN HANS
F
HAUGESTAD ERIK
F
KRÜGER-MONSEN THOMAS
STRØM TERJE
F
LEANDER NINA CONSTANSE
NILSSON BENTE
THORESEN KJELL-ESPEN
RIST-CHRISTENSEN CASPAR
LARSEN IVAR
F
JOHANSEN KJELL ARNE
F
KVAMSDAL THOR
F
LEERGAARD TRYGVE
BORGÅS BJØRN
STENBEK THORSTEIN
JANSON JAN ØYVIND
F
NISSEN STIG
F
LISTERUD RUNE
UNNERUD HENRIETTE
F
SOMMERSTAD YNGVAR
VESJE JOHAN
F
SCHRØDER RUNE
F
JEGLEIM LISE
VESJE JOHAN
F
SCHRØDER RUNE
F
JEGLEIM LISE
EVENSEN KNUT
G
TEIEN OLE ANDREAS
GERULDSEN H.CHR.
G
HANSEN ESPEN
G

Plass

Tlf. Mobil

F08
F09
F10
F11
F12
F13
F14
F15
F16
F17
F18
F19
F20
F21
F22
F23
F24
F25
F26
F27
F28
F29
F30
F31
F32
F33
F34
F35
F36
F37
F38
F39
F40
F41
F42
F43
F44
F42
F43
F44
G02
G03
G04
G05

90 12 11 12
90 17 06 15
90 17 19 19
40 40 63 99
90 96 39 31
47 67 45 04
95 04 07 78
452 48 045
92 44 46 67
90 62 02 14
99 15 85 22
95 90 67 78
41 40 08 10
90 17 26 17
90 12 41 90
91 32 54 06
98 20 30 42
99 55 06 30
92 83 41 40
91 34 80 92
92 89 81 43
90 02 47 20
90 82 43 28
95 15 49 25
92 26 20 15
90 16 64 38
97 64 50 05
93 25 95 28
90 66 35 31
92 88 51 27
99 15 28 93
91 56 74 49
90 16 04 64
91 81 44 82
69 27 70 20
46 54 85 48
99 51 90 37
69 27 70 20
46 54 85 48
99 51 90 37
93 20 81 68
90 13 27 25
959 62 006
91 56 77 56

Tlf. Privat
69 26 54 20
69 27 19 19
69 70 40 30
69 27 18 03
90 07 50 78
69 27 77 33
69 27 53 98
69 27 48 10

69 25 27 56
69 28 73 13
69 82 78 54
69 27 75 18
69 27 46 71

69 27 29 07

69 24 06 41
69 26 10 83
69 27 40 48

97 97 72 38
69 23 48 38
97 97 72 38
69 23 48 38

69 27 48 95

Gate adresse

By

Enerveien 24 A
ØREKROKEN TERASSE 82
Torderødalléen 6
Posthornet 22
REFSNESSKOGEN 3
ORIONVEIEN 9
Søndre Skøyenveg 68
Strandpromenaden 47 B
Magnus Tyrholmsvei 2
GUBBESKOGVN. 28
BRÅTENGT. 47
HOPPERN 5A
Strandpromenaden 47 A
FURUVEIEN 10
HØYENHALDGT. 5 R
KURE
Eventyrveien 12
Kroksundveien 35
STORMYRVN. 29
REFSNESALLEEN 81B
BRÅTENGT. 57
Nesveien 435
ÅKERFARET 17
VÅRLISTRANDA 1
Stigningen 33
SOLVEIEN 6 D
Fjordvegen 42
Glassverket 56
ØVRE VESTLIA 15
HARALD HÅRF.GT. 12
SKOGVN. 2
S. AUGERØD
Eddaveien 14
BILLMANNSBAKKEN 32
GRIMSRØDGT. 13 D
MARIKÅPEVEIEN 4
Utsynet 22
GRIMSRØDGT. 13 D
MARIKÅPEVEIEN 4
Utsynet 22
OLE VIGSGT. 29
MICHAEL SUNDTSGT. 1
JEDERVN. 35
Strandpromenaden 124

DILLING
MOSS
MOSS
MOSS
MOSS
MOSS
LUNNER
MOSS
MOSS
MOSS
MOSS
MOSS
MOSS
MOSS
MOSS
VÅLER I ØSTFOLD
HOBØL
TRØGSTAD
RÆLINGEN
MOSS
MOSS
MOSS
MOSS
MOSS
DILLING
MOSS
MOSS
MOSS
RYGGE
MOSS
ÅS
SPERREBOTN
MOSS
LARKOLLEN
MOSS
MOSS
MOSS
MOSS
MOSS
MOSS
MOSS
MOSS
MOSS
MOSS

dobbeltvakt
dobbeltvakt
dobbeltvakt
dobbeltvakt
dobbeltvakt
dobbeltvakt
dobbeltvakt

Signal

Det er slik vi bør kunne løse vårpussen i Søly. Philip har vært på studietur til Irland i Påsken.
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17. - 19. august 2012

seil glede
og

Moss Seilforening og Raymarine har igjen gleden av å invitere til
Moss Raymarine Race.
Moss Raymarine Race er for alle, uansett erfaringsnivå eller båt,
med både bane- og distanseilas.
Bli med og seil om ﬂotte premier fra Raymarine til din båt.
Se www.moss-seilforening.org for mer informasjon.

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

HELLY HANSEN
BELAMARIN
SEATRONIC
ATLANTICA
HANDELSBANKEN
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

Signal

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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Allkopi Sarpsborg AS - 69 12 72 10

MOSS SEILFORENING

