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Klubbavisen

Moss

Seilforening

Livslang seiling
i

Moss
Seilforening

Foto: Gabbi Lund

- vår Stifter, første
formann og æresmedlem
Anton Zeiner i en alder av
87 år i «Jeløen» på Værla
2012 - "still sailing strong".
- under Stor-NM/juniorcup
tok vi med de yngre seilerne
ut i storbåt.
Foto: Per Bakke

.
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WAY POINT

Året har vært preget
arbeidet med
utviklingsplaner for
seilsportanlegget i Søly
samt legging av
fremtidig strategi.
Dette er hovedelementene for våre
aktiviteter i foreningen
i de neste årene.
Medlemmene er
foreningen- hva vi
medlemmer ønsker å
bruke fritiden vår på, er
de veiene foreningen må velge
for at Moss Seilforening skal
kunne utvikle seg videre.
Vår nye visjon: Livslang seiling skal omsettes i handling i 2013.
Livslang seiling betyr i praksis at
vi åpner opp seiling i en bred
kontekst; topp, bredde, tur, kite
seiling og sosiale aktiviteter
knyttet til seiling. Havna og
utearealene trenger en grundig
oppgradering etter over 30 års
drift for å fungere godt som vår
base i de neste 20 – 30 årene.
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Huset foreslås påbygd og
ombygd med blant annet nytt
kjøkken, undervisningslokaler,
kontorer, garderober og
dusj/vaskemuligheter.
Prosjektgruppen foreslår at
aktivitetene samles rundt klubbhuset i større grad enn det er i
dag.
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Jollegruppen har høy
aktivitet med gledelig
vekst inne Laser og
RS-Feva klassene, i
tillegg har vi fått med
oss en gruppe
entusiastiske Kiteseilere, alt dette gir
muligheter for å utvikle
oss.

Det har også vært et aktivt og
godt år på sportssiden, med
meget gode resultater, der Celine
Heruds flotte seier i verdensmesterskapet for Laser 4.7
rangerer høyest. Vi har dessuten
fått flere norgesmestre i tillegg til
at vi har gjennomført flere solide
arrangementer. Gratulerer og
takk til alle involverte for god
innsats!
2012 har på mange måter også
vært preget av at seilsporten er i
endring. Navigare Cup som er
vår onsdagsregatta, sliter med å
få god oppslutning, tross for
iherdig arbeide fra arrangementskomiteen.
Moss Raymarine Race har
dessverre dalende popularitet,
som flere andre lignede seilaser.
Dette gjør at vi må tenke nytt,
flere og flere snakker om
entypeseiling som alternativ til
respittseiling. Dette er trender vi
vil ta tak i fremover.

Vi legger opp til et
enda tettere samarbeide
med NSF på det nye
året, og regner med at de og vi
gjennom dette samarbeidet vil
skape mer blest om seiling og
økning av rekrutteringen av
barn, ungdom og voksne.
Endring gir spennende
muligheter. Moss Seilforening
har gode støttespillere, engasjerte
pådrivere og klare visjoner for å
videreutvikle et levende miljø for
seiling i Moss.
Jeg ser på 2013 som et
mulighetenes år og håper vi
sammen skal få mye glede av
seilsport og fritidsaktiviteter på
sjøen og benytter anledningen til
å ønske alle en riktig god jul og
et fredfullt nytt år.

Hans Bjørn Paulsrud
Hovedstyrets leder
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Moss Seilforening
Årsmøte 2013
avholdes i Klubbhuset, Søly onsdag 13. februar kl. 18.00
Dagsorden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vedtak om lovlig innkallelse av Årsmøte
Valg av møteleder
Valg av referent
Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen og være tellekorps
Behandle foreningens alle årsmeldinger for 2012
Behandle foreningens regnskap, samt revisjonsberetning for 2012
Behandle innkommende forslag
Fastsette kontingenten for 2013
Vedta foreningens budsjett for 2013
Bestemme foreningens organisasjon for 2013
Valg for 2013
Tildeling av Moss Seilforenings årlige fortjenstfulle utmerkelser:
”Årets Seiler”, ”Dommerpokalen”, ”Kr. Hermansens minnepokal”, ”Havfruepokalen” og
”Sjøfareren”.
• Avslutning
Ta med denne utgaven av Signal på Årsmøte.
Det blir en kort pause, under forhandlingene, med en enkel gratis servering av kaffe og wienerstang.
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Plass for egne notater: _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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Årsmelding fra Hovedstyret
Hovedstyret har bestått av:
Leder
Nestleder/sportslig leder
Sekretær
Kasserer

Hans Bjørn Paulsrud
Trygve B. Leergaard
Nina C. Leander
Hans-Peter Raspotnig

Leder
Leder
Leder
Leder
Leder

Per Bakke
Per Åge Johansen
Cato Gleditsch
Ingerid Lund
Ivar Olsen

Jollegruppen
Tur-/havseilergruppen
Finansgruppen
Klubbhuset
Havnestyret

Hovedstyret har i foreningsåret
2012 avholdt 8 styremøter etter
årsmøtet.
Hovedstyreleder, sekretær og
kasserer har stått for den daglige
driften av foreningen, og gruppelederne har hatt sportslig og
økonomisk ansvar for sine
respektive grupper.
Nestleder, som er leder av
sportskomiteen, har også hatt
det overordnede ansvar for
intern opplæring.
Moss Seilforening har 696
medlemmer, og foreningens
økonomi ansees å være god.
Prosjektgruppen for utviklingsprosjektet for Søly har kommet
godt i gang med arbeidet og har
presentert interessante planer for
styret. De vil bli presentert på
årsmøtet.
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Helly-Hansen og Raymarine er
fortsatt foreningens hovedsponsorer. En stor takk går til
alle andre sponsorer og
samarbeidspartnere som har
støttet foreningen gjennom året,
det være seg ved kjøp av
reklame på våre optimistjoller og
flytebrygger, kjøp av annonseplass i Seilmagasinet samt andre
verdifulle bidrag. Våre sponsorer
bidrar i stor grad til at vårt
brede barne- og ungdomsarbeid
kan opprettholdes. Samarbeidet
med næringslivet ivaretas av
finansgruppen. Spesielt må
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nevnes tildeling på 275 000 fra
Sparebankstiftelsen Østfold
Akershus og 100 000 fra
Sparebank 1.
Foreningens hjemmesider er lagt
over på nytt system og har fått
en betydelig ansiktsløftning.
Samarbeidet med SEILmagasinet
har fungert bra. Det er imidlertid på sin plass å spørre i hvilken
grad medlemmene verdsetter
abonnementet som følger med,
og hvorvidt de leser stoffet som
blir utarbeidet for hvert nummer.
AKTIVITETER
Foreningsåret 2012 har som
vanlig vært meget aktivt. Det
har vært arrangert flere store
stevner hvor Moss Seilforening
igjen har bevist at de er blant de
beste arrangørklubbene i landet.
Foreningen har fått mye skryt,
spesielt for den sportslige
gjennomføringen av arrangementene.
Påskesamling for joller, Stor-NM
i juni, Raymarine og klubbmesterskap i august. Det henvises
for øvrig til årsberetningene fra
tur- og havseilergruppen og
jollegruppen for detaljer og
resultater i både nasjonale og
internasjonale mesterskap.
For første gang ble det gjennomført matroskurs for voksne
seilere med flere entusiastiske
deltakere.

HUSET
På årets dugnad ble det utført
male- og lakkarbeid i huset og
utvendig tak ble grundig
rengjort. Sliping av gulv i annen
etasje og ytterligere innvendig
oppussing er satt på vent.
Utleien er en god inntektskilde
for å spe på kapitalen, men det
er vanskelig å avtale utleie lang
tid i forveien, da bruken av
huset først og fremst skal dekke
klubbens eget behov.
HAVNA
Det ble også i år foretatt en stor
medlemsdugnad i havna i april
med god oppslutning og godt
resultat.
For ytterligere informasjon om
foreningens totale aktiviteter
vises til de forskjellige gruppenes
årsberetninger.
Hovedstyret vil til slutt takke
medlemmer, foreldre, tillitsvalgte, trenere og dommere for
det store arbeidet og engasjementet som er nedlagt for Moss
Seilforening. Deres bidrag har
vært helt uvurderlige for at vi
har kunnet gjennomføre arrangementer med stil, og de er
foreningens viktigste drivkraft.

Nina Constanse Leander
Hovedstyrets sekretær
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Årsberetning fra jollegruppa
1. Styrets sammensetning og arbeid
Styret i jollegruppa har i perioden bestått av følgende
medlemmer:
Leder
Sekretær
Klassekaptein Optimist A
Klassekaptein Optimist B & C
Klassekaptein Feva/flermannsbåt
Ungdomsrepresentant

Styret har siden årsmøtet i 2010
gjennomført 7 styremøter.
I tillegg har representanter for
jollegruppa deltatt i Moss
Seilforenings styre og sportskomité. Nils Hole har vært vår
representant i Østfold Seilkrets
første halvår. Per Bakke har også
fungert som materialforvalter.
2 Investeringer og nyanskaffelser
Jollegruppa har i 2012 fått en
renovering på sjarken. Den omfattet ny motor, reparasjon av
vinsj, elektrisk anlegg, dør og
diverse glassfiberskader. En av
trenerbåtene fikk i løpet av
sesongen byttet motor. Det har
også blitt investert i et telt på 4 x
8 meter som er beregnet for
arrangementer.

Per Bakke
Carene Petersen
Eirik Guldvog
Andreas Brattland
Per Christian Bordal
Mathias Mollatt

3 Aktivitet
Jollegruppa har i år, slik som
tidligere, vært i aktivitet hele året.
Det har vært innetrening gjennom
vinteren. De første treningene på
vannet startet allerede 3. april på
Søly. Vi arrangerte den tradisjonelle påskesamlingen med god
deltakelse, og deretter har det gått
slag i slag med konkurranser både
på klubb- og kretsnivå og på
nasjonalt og internasjonalt plan.
2012 har vært nok et hektisk år
når det gjelder arrangørvirksomhet. Det første arrangementet var
ovennevnte påskesamling, deretter
var det nok en gang Stor-NM i
juni. Avslutningen var en
spektakulær jolleregatta for RS
Feva, 29er og F18 under Moss

Raymarine Race. Norsk
Optimistjolleklubb laget en
samling med en argentinsk
trener som ledet en ukes opplegg
for ca. 15 ivrige jolleseilere. NSF
hadde også en samling for Laser,
Skiff (29er/49er) og kite, her var
det ca. 50 seilere i to dager. Også i
år arrangerte klubben to sommerskoler i seiling. Sommerskolen er
et meget godt og vellykket
arrangement som klubben skal
bygge videre på.
3.1 Optimist A
Så fort kalenderen viste mars var
det igjen på tide å sette små
optimistjoller på vannet for de
ivrigste av seilerne våre.
A-gruppen var blitt litt mindre,
men Tonje Guldvog og Olav

Signal

Mange barn var med på Junior Cup under årets NM
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13 år for å delta. Det betød at det
bare var Tonje og Olav som skulle
få seile på hjemmebane. De viste
at de seiler jevnt bra blant de
beste, selv om toppresultatene
kanskje ikke kom denne gangen.
I jenteklassen endte til slutt Tonje
på 13. plass, mens Olav Bakke ble
nummer 16 blant landets beste
gutter.

Hanne Marie gir seilerne veiledning under norgescup i Tønsberg
Bakke skulle forsvare Moss
Seilforenings ære blant landets
beste optimistseilere. I tillegg
skulle Eirik Bakke og Niklas Dyhr
Petersen virkelig vise seg frem i
norgescupens B-gruppe, men det
kommer jeg tilbake til.
For å skape en litt større gruppe
har vi hatt et tett samarbeid med
Son Seilforening i flere år. I år har
Oda Christine Pettersen og Gard
Søderholm vært faste deltakere på
treningene våre. I tillegg har Uffe
Thomasgård vært fast gjesteseiler
på Søly. Det er veldig positivt, det
gir et mye bedre miljø for seilerne
våre og god treningsmotstand.
Hanne Marie har vært treneren
for de beste i 2012, og det er synd
hun ikke har kapasitet til å
fortsette også neste år.
Barna vil savne deg, Hanne Marie!

Signal

Allerede i slutten av april var det
klart for årets første norgescup. I

år gikk den i kjente farvann i
Tønsberg. Her deltok alle fire
mosseseilerne. Allerede et par uker
senere var det ny norgescup, denne
gangen i Asker. Her skulle Eirik
Bakke virkelig vise seg frem i
B-gruppa. Etter solid seiling i lite
vind vant han B-gruppa sammenlagt. I begynnelsen av juni var det
så klart for årets langtur.
Stavanger seilforening stod som
arrangør, og alle pakket båter og
biler for en lang tur over fjellet.
Det ble en hyggelig helg med gode
forhold, og resultatene var gode
nok til at Tonje Guldvog
kvalifiserte seg for nordisk mesterskap i Estland noen uker senere.
Årets siste konkurranse gikk i
Drøbak. Igjen vant Eirik Bakke
B-gruppa, og viser at han blir å
regne med neste år når han rykker
opp i konkurransen med de eldste.
I NM må seilerne som kjent være

Eirik Bakke har en klar ledelse under norgescupen i Drøbak
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Tonje Guldvog var den eneste
mosseseileren som i år reiste til
nordisk juniormesterskap. Det
foregikk i Pärnu i Estland. En
virkelig sjarmerende by med gode
forhold for seiling. Mesterskapet
ble preget av lite vind, noe Tonje
ikke setter særlig pris på. Hun ble
til slutt nummer 63.

En fornøyd Niklas under
norgescupen i Stavanger
Hjemme i Østfold er seilerne i
Moss Seilforening dominerende.
Det er imidlertid gøy å se at
miljøene i Sarpsborg og
Fredrikstad synes å vokse litt igjen.
Kretsen har ligget langt nede de
siste årene, og vi trenger et visst
nivå for å forberede seilerne våre
på nasjonale konkurranser. Olav
Bakke ble fortjent årets kretsmester, og han vant også
Østfoldcup sammenlagt. Da fikk
han betalt for god treningsinnsats
gjennom flere år. Eirik Bakke vant
Østfoldcup sammenlagt i
B-gruppen.
Tekst: Eirik Guldvog
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3.2 Optimist B / C
Gruppa har gjennom året bestått
av ca. åtte seilere, men noen av
barna seiler bare én dag i uka, og
noen har ikke vært med på vinteropplegget. Vi har en fin blanding av
gutter og jenter fra 4. til 9. skoletrinn. Året startet med gymsaltrening på Kambo og langrennsøkter i Mossemarka de ukene det
var nok snø til at vi kunne gå på
ski. Vi har også hatt et par teorikvelder på Søly.
I slutten av april markerte vi sesongstart med sosial samling på Søly
sammen med vår nye trener Eric
Bontenbal. Utover våren hadde vi
mange fine treningsøkter sammen
med Eric og støttende foreldre i følgebåt. Tre av seilerne fikk også med
seg pinseleiren på Fjærholmen med
knallfint vær og passe mye vind.
I løpet av høsten har vi også hatt
mange gode treningsøkter på
vannet. Mange av seilerne har vært
med på de fleste klubbregattaene, selv når det har blåst
vind fra sør i 7 meter per sekund,
med tilhørende bølger. Det var
treningssamling 13. og 14. oktober
på Søly med nye gode seiltimer, selv
om det sluddet på morgenen den
ene dagen. I skrivende stund er
barna i gang med sesongens innetrening, denne gangen på Reier på
tirsdager og på Bytårnet på torsdager.
Teks: Andreas Bratland

Sesongen startet i påsken for
seilerne, som var med i EM i
Palamos, Spania, noe man kunne
lese om i mai-utgaven av Signal
2012. Flere små regattaer i og
utenfor Norge fulgte, og seilerne
deltok under VM i Saltsjøbaden,
Stockholm i august. EM og VM
var en del av europacupen, og
dessuten var det en europacup på
Furusøen i København. norgescupen i Bærum var også en del av
denne cupen. Våre seilere deltok
på fire av fem mulige europacuper.
De valgte bort den femte, som var
i Wien.
I jenteklassen fikk Victoria Heiås
en sølvplass – gratulerer! Pernille
Tangevold fikk en 11. plass.
I gutteklassen fikk Marius Dyhr
Petersen en 8. plass.
I årets norgescup ble det gjennomført 15 seilaser fordelt på fire
norgescuper; Asker, Stavanger,
Bærum og Ran i Bergen.
I Asker kom vinden sent, men
godt. Litt før klokken 16 lørdag
gikk første start på en stigende
sønnavind. Etter en liten
spaknende periode morsket vinden
seg til heftige 10 sekundmeter.
Zoom8-klassen fikk gjennomført
to seilaser. Søndagen ble det ingen
vind. Sølvskimrende krusninger
over hele fjorden ga et gyllent håp
om seilvind da seilerne ble sendt ut
på banen i god tid før varslet start.
Men det var bare en lurevind, og
snart lå fjorden like blank.
Victoria Heiås endte på en
4. plass, Pernille Tangevold på en
5. plass og Marius Dyhr Petersen
på en 10. plass under årets første
norgescup.

I Stavanger fikk Zoom8-seilerne
brynt seg i både kuling og bris.
Felles for begge vindforholdene
var at regattabanene lå i strålende
sol. Det ble gjennomført fem
seilaser. Gratulerer til Victoria
Heiås, som gikk av med seieren
den helgen! Marius Dyhr Petersen
endte på en 5. plass og Pernille
Tangevold på en 9. plass.
I Bærum tok Victoria Heiås
seieren nok en gang. Marius Dyhr
Petersen klarte denne gang å
komme på pallen med en bronseplass, mens Pernille Tangevold
endte på 8. plass.
I Ran ble første dag unnagjort i
strålende solskinn. Da ble det seilt
fire løp. Dag to ble det bare venting i vindstilla.
Marius Dyhr Petersen endte på en
4. Plass, Victoria Heiås på en 6.
plass. Pernille Tangevold deltok
ikke på denne norgescupen.
Totalt overall i norgescupen endte
Victoria Heiås på en sølvplass,
Marius Dyhr Petersen på 5. plass
og Pernille Tangevold fikk 13.
plass.
Stor-NM ble avviklet i Moss med
mye vind og flotte seilforhold.
Victoria Heiås ble, ikke uventet,
norgesmester i Zoom8-klassen.
Hun har i lang tid vist at hun er
en stabil seiler, og under de
rådende forholdene var hun nesten
uslåelig og vant dermed suverent
med seks tellende førsteplasser.
Marius Dyhr Petersen fikk sølv og
Pernille Tangevold fikk en 4. plass
av totalt 23 båter.
Et sitat fra Zoom8 sin hjemmeside
er hyggelig lesning:
”Arrangementet ble gjennomført
på en flott måte, og vi må
berømme Moss Seilforening.
De gjorde alt for at seilerne og foreldre skulle få en flott opplevelse,
både på banen og på land. Selv
værgudene klarte ikke å ødelegge
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3.3 Optimist nybegynner
12 barn møtte opp på nybegynnerkurs rett etter påske. I tillegg har 3
startet etter sommerskolen. 15 barn
har nå fått sine første timer i optimistjolle denne sesongen. Det har
vært meget variable forhold under
treningene, alt fra mye vind til nær
vindstille, men det er veldig gøy å
se hvilken utvikling seilerne har
hatt i løpet av sesongen. Vi håper
så mange som mulig ønsker å fortsette neste år. Trenere for nybegynnerne har vært Tina Løken og Sara
Hagerup.
Tekst: Per Bakke

3.4 Zoom8
Våre seilere er Pernille Tangevold,
gjesteseiler fra Bundefjorden
seilforening, Victoria Heiås, som
kan betraktes som en av våre egne
seilere, da hun kun trener i Moss
og Marius Dyhr Petersen.
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Victoria, Marius og Pernille under premieutdelingen, Stor-NM i Moss
stemningen da slusene åpnet seg
under grillfesten søndag kveld.
Både mat og kokker fikk en
ufrivillig dusj. Stemningen var høy
under Mosse-bandet Disco Flash
sin livekonsert. Spesielt foreldregenerasjonen gjenopplevde
ungdommen denne kvelden.”
Tekst: Carene Petersen
3.5 RS Feva
Feva-gruppen i Moss har gjennom
sesongen 2012 vært stabilt stor,
med 15-25 seilere på hver trening.
I og med at vi har hatt så mange
seilere, men på svært forskjellig
nivå, har treningene vært todelte.
En gruppe samlet de ivrigste med
regattaambisjoner, og den andre
gruppen var for dem uten regattaambisjoner. Trener for den førstnevnte gruppen har vært Eline
Snerlebakken og Per Christian
Bordal, mens den andre gruppen
har blitt trent av Brage Søderholm.
Denne todelingen har fungert veldig bra, for slik klarer foreningen
å gi seilerne oppfølging på det
nivået de befinner seg.

Moss Seilforenings Feva-seilere har
markert seg godt utenfor egen forening. Både under årets Havfonn
Cup, norgescup, NM, VM og
andre regattaer har Moss hatt deltagende båter og markert seg godt
på resultatlistene.
Bilde 6 Caroline og Marie runder
før Hermann og Josefine under
årets NM.
I tillegg til faste ukentlige treninger
har Moss Seilforening arrangert
påskesamling, NM og Raymarine
Race for Feva-klassen.
Neste sesong blir spennende, både
for toppen og bredden innenfor
Feva-klassen. Vi ønsker å rekruttere flere nye seilere, heve nivået
på de beste til godt nasjonalt nivå
og å vise oss frem og lære på en
internasjonal arena. Moss
Seilforening skal, som i sesongen
2012, være den ledende Feva-foreningen, både når det gjelder
arrangementer for klassen og i
antall aktive seilere.
Tekst: Per Christian Bordal

3.6 Laser
Lasergruppen i Moss har frem til
sommeren 2012 bestått av
Mathias Mollatt, Edward Vedeler
Jensen og Celine Herud, foruten
Kristoffer Helmersen (Tønsberg)
og Hermann Tomasgaard (KNS).
Etter sommeren fikk vi med
ytterligere to mosseseilere, Tonje
Guldvog og Mads Severin Hassum
Olsen. I tillegg kom fem – seks
seilere fra andre klubber
(Bundefjorden, Son). Trener har
vært Frode Jørstad.
Sesongen startet grytidlig for
Hermann og Celine. Sammen med
Henrik Begby reiste de på treningssamling og nyttårsfeiring i
Frankrike med Sailcoach. Her traff
de det irske laget, som gav dem
topp matching og mye moro. Det
ble knyttet mange gode vennskap i
løpet av den uken. I løpet av
vinteren ble det så samling både
på Lanzarote i januar og en ny
flott tur i regi av KNS til Qatar i
vinterferien, med treningssamling
og deltakelse i regattaen ”Sail the
Gulf”. Hermann og Celine tok der
hver sin 1. plass i henholdsvis
Laser Radial og 4,7.
I mars var det så en Lasersamling i
Moss, før det bar av gårde til
Europa-cup i Koper, Slovenia.
Der slo Celine til og vant den
første regattaen! Dessverre
forsvant vinden helt, og etter tre
dager med venting ble ikke
E-cupen godkjent, grunnet for få
seilaser. Turen gikk så videre til
treningssamling på den vakre
Gardasjøen.
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I påsken var, tradisjonen tro, en
stor gruppe laserseilere på nok en
vellykket treningssamling i regi av
Moss Seilforening. Med kunnskap
og engasjement sørget trener Frode
Jørstad for at treningsutbyttet ble
meget bra.
Et av sesongens hovedmål for
Celine var VM i Laser 4,7 i

8
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Buenos Aires, Argentina i påsken.
Med en 4. plass fra VM i San
Francisco i fjor, hadde hun satt seg
høye mål og hadde et håp om å
havne topp fem. Hun var utrolig
heldig som hadde fått med seg den
dyktige argentinske treneren
Bocha til å coache henne under
VM. De utgjorde et supert team
der borte, og etter seks spennende
og nervepirrende dager og tolv
regattaer, kunne hun juble for
VM-GULL!. En utrolig opplevelse.

sterkt felt av svenske og norske
seilere. Mathias overbeviste med 2.
plass av 21 deltakere i Laser
Standard, med mange sterke
svensker på startlinjen.
Under Stor-NM i Moss i juni gjorde Mathias rent bord og ble norgesmester i Laser Radial med bare
førsteplasser! En fantastisk prestasjon. Edward endte på en sjuendeplass i Laser 4,7-klassen.

Celine Herud vant den største pokalen i VM

I høstferien var hele lasermiljøet
på to meget utbytterike samlinger;
først på Hvasser i NSF regi
deretter på Hankø, og samlingen
var arrangert av KNS.
På rankingen sammenlagt etter
norgescupene i år ligger Edward
på en flott 7. plass i Laser 4,7,
Mads er nr. 17, men han deltok
bare på siste NC. Overallvinneren av Laser Radial i 2012 er
Hermann Tomasgaard, og Celine
ligger på en 5. plass. Hun ble beste
jente. Mathias er nummer 3 på
standardrankingen, men deltok
bare på siste NC.
Noe av det gledeligste for lasersatsingen i Moss Seilforening i år
har vært den flotte tilveksten vi
har hatt i løpet av sesongen. Vi
har vært opp til 10-12 båter på
treningene. Det gir en fantastisk
motivasjon og ekstra gnist, både

Mathias i fint driv på Værla
Mosseseilere har i løpet av sesongen deltatt på Europacuper både i
Gøteborg, Warnemünde/Tyskland
(Celine ble nr. 3 i Radial) og
Århus (Mathias ble nr. 4 i

til seilere og trenere, og lover godt
for neste sesong og den videre satsing på Laser i klubben vår.
Tekst: Karin Herud

Signal

NC1 ble avviklet 28-29. april i
Tønsberg. I 4,7-klassen ble
Edward nummer 8, mens Celine
kom på 6. plass i Radial. De sikret
seg hver sin spiker i henholdsvis
race 5 og 6. Radialene dro så på
NC2 til GKSS i Gøteborg 4 - 6.
mai, mens NC for 4,7 var 19-20.
mai i Asker. Edward ble der
femtemann. Helgen 2-3. juni bar
det av gårde til NC3 i Stavanger.
Her deltok bare Celine Herud av
laser-seilerne fra Moss. Hun vant
en flott førsteplass overall i
Radial-klassen. NC4 i Bærum
8 - 9. september samlet mange
Laser-seilere, også fra Sverige. Her
tok Mads en gledelig 3. plass i sin
første konkurranse i Laser 4,7.
Edward ble nummer 12 av 22
deltakere. I Radial gjorde Celine
også sine saker bra og fikk en flott
tredjeplass overall (nummer 2 av
de norske) av 35 startende i et

Standard, Celine nr. 8 i Radial).
4-10. august var det ISAF- EM i
Århus hvor Celine til slutt endte
på en 13. plass.

9

Signal_desember 2012_L1 10.12.12 17.31 Side 10

ambisjoner om en bedre
plassering, men som vi kjenner til,
så blåste det godt under NM, og
de skulle nok hatt noen flere kilo
på kroppen. Men de klarte en
spiker i seilas 9, og det må man
glede seg over.
På slutten av sesongen gikk
Hermann Bordal og Dominykas
Rubinskas også over til 29er. De
deltok blant annet på norgescupen
i Bærum hvor de seilte inn til en
fin 8. plass.

da vinden uteble på søndag. Eline
og Andreas sikret seg en bronseplass – gratulerer.
I Stavanger startet de med en
spiker og la listen meget høyt. Det
skulle vise seg at de fikk kjenne på
kraftig vind og skulle hatt noen
flere kilo om bord. De endte på en
5. plass.

4. Oppsummering
2011-2012-sesongen har vært nok
et aktivt år med gode sportslige
resultater, men noe under forventet
rekruttering av nye seilere til
jollegruppa. Det er gledelig å se at
vi har opprettholdt aktiviteten i
tomannsjollen RS Feva, og at
denne klassen fungerer som
rekrutteringsklasse til 29er.
Jollegruppa har et meget godt
miljø samtidig som det drives
idrett på et høyt nivå. Det som
dog er mest gledelig, er å se så
mange fornøyde barn hygge seg
med seiling og lek flere ganger i
uken på Søly.

Under NM fikk de en flott 6. plass
av 20 seilere. De hadde nok

For jollegruppa
Per Bakke, Leder

Edward har vært ivrig på treningene i år
3.7 29er
Våre seilere Eline Snerlebakken og
Andreas Dyhr Petersen seilte
sammen i 29eren.
Eline Snerlebakken mistet sin
makker Linn Emilie Schæffer, som
skulle studere i Trondheim. Eline
fant fort ut at hun ikke oppleve en
sesong uten seiling. Hun ønsket en
makker og det ble Andreas Dyhr
Petersen. Vi kan vel si at de fant ut
av det i påsken, da de var med på
sin første Europacup i Cavalaire i
Frankrike 1. – 9. april. Der
oppnådde en 32. plass av 62.
De var med i EM i Sopot i Polen
14.-20. Juli. Der fikk de prøve seg
i en type ”pumpe”-vind. Et
variabelt skydekke herjet med
seilarenaen hver dag.
Men de nådde målet om å
komme til sølvfinalen. Her fikk de
en 30. plass av 98 seilere.

Signal

De var også med i deler av norgescupen; Tønsberg, Asker og
Stavanger. Men de stod over den
siste i Bærum, for da dro Eline til
Trondheim for å studere.
I Tønsberg seilte de til en 5. plass.
I Asker ble det kun seiling lørdag,

10

Eline og Andreas seilte Europacup i Cavalaire
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Årsmelding 2012 for Tur- og
havseilergruppa Moss Seilforening
Styret
Følgende ble valgt inn i styret på årsmøtet den 2. november 2011
Leder: Ingen villig kandidat funnet
Medlemmer arrangementer:
Anne-Karin Jacobsen
Erik Vardal
Per Åge Johansen
Styret har vært noe mannskapsmessig begrenset dette året. Erik
J. har representert T&H i
sportskomiteen, Per Åge J. har
representert i hovedstyret. Det er
avholdt 2 styremøter samt et
antall litt uformelle løpende
planleggingsmøter før arrangementer.
Erik / Per Åge signaliserte tidlig i
april til hovedstyret at kapasiteten i T&H-styret ville være
begrensende for aktiv deltagelse i
MS-arrangementer ut over planlagte arrangementer / regatta
innen gruppen T&H.
Årsmøtet 2011
Det fremkom en del
bemerkninger på årsmøtet som
det var ønske om å følge opp i
ny sesong:

Valgkomité:
Anders Hverven
Inger Anne Bomant

Per Åge ledet årsmøte til T&H

- Nye «konsepter» / arrangementer bør presenteres i god
tid på vintersesongen slik at
det kan formidles tilbakemeldinger.
Årsmøtereferat nov. 2011 kan
leses på hjemmeside under
T&H.
Arrangementer 2012
Temakvelder vårsemesteret 2011
Det ble invitert til 4 temakvelder
i vårsemesteret
- Januar:
Harald Molvik: Med Pierina
III fra Marseilles til Finik i
Tyrkia
- Februar:
Rune Aasberg og Simen
Løvgren: Spektakulær shorthand seiling over Atlanteren.

- Mars:
Per A. Vogt: Nord-Atlanteren
rundt med Coulant.
- April:
Styret T&H: Navigare Cup
2012/andre regatta
arragementer T&H
Temaene var godt forberedt,
med fine presentasjoner, men
fremmøtet kunne nok på enkelte
av temakveldene vært bedre.
Det ble satset på det sosiale med
enkel servering.
Navigare Cup:
Det ble besluttet å gjøre enkelte
endringer i dette arrangementet.
- Turklassen ble gjeninnført.
Det seiles på samme bane
som de andre klassene, med
LYShandicap, men denne
sesongen uten spinnaker.

Signal

- Det må velges en leder for
T&H. Han skal også velges
inn i hovedstyret og representere T&H i sportskomiteen.
- Lokale båters prestasjoner i
større regattaer bør omtales i
beretningen.
- Turklassen bør gjeninnføres
som klasse på samme bane,
med LYStall.
- Premieringen i NC må følge
seilingsbestemmelsenes pkt.
1.5.

Medlemmer regatta:
Erik Johannessen (ny)
Stian Jensen
Kåre-Jonny Larsen (ny)

11
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teambåtene med plass i havna
har Norsteam deltatt i 2 NCregattaer.
Det ble i en av seilasene invitert
spesielt til instruksjon på vannet
samt sosial samling med oppsummering etter seilasen. Dette
ble nok en nedtur for enkelte da
denne seilasen måtte avvikles
uten annonserte instruktør.
Som oppsummering av årets NC:

Jørn Erik med sitt Team Normar til
topps i Navigare også i år

- LYS Two Star ble lagt inn i
LYSklassen, men med en
lokal beslutning om fratrekk
på LYStall.
- Det ble planlagt et klubbmesterskap som avholdes i
september.
- Jeløya rundt ble planlagt,
men denne seilasen skulle
ikke inngå i NC.

Signal

Styret i T&H sendte før første
seilas i NC ut en invitasjon til å
delta til «potensielle» regattaseilere i klubben og oppfordret
til deltagelse, - og til å verve
andre båteiere / andre medlemmer med lyst til å delta som
mannskap.
Terminlisten var satt opp med
14 seilaser, hvor klubbmesterskap og Hard Days Night
inngikk som enkeltseilaser på
høsten. Det ble gjennomført 13
seilaser, med et flertall banevalg
sydover mot Revlingen før retur
til Søly.
I gjennomsnitt deltok 10 båter
pr seilas i NC, - med topp i
klubbmesterskapet (16 båter) og
laveste deltagelse i Hard Days
Night (5 båter). Påmeldingsfilen
sier at det totalt var 28 påmeldte
båter NC, - et antall av disse
kun for deltagelse i klubbmesterskapet. 2 påmeldte båter deltok
ikke i noen av seilaser. Av de to

12

- En fin sportslig gjennomføring av regattaene, - dog
med et deltagerantall under
forhåpningene
- Svært hyggelig med et stort
antall seilaser av «ungdomsbåten» Olaf (Andreas G.)
- Flott innsats med startprosedyre av Runar og Kjell
- Den sosiale samlingen etter
seilasene har et potensiale til
forbedring
Vinnere av de 3 klassene og over
all:
- Over all:
Team Normar med skipper
Jørn Erik Ruud (8 poeng)
- Lys racing:
Team Normar med skipper
Jørn Erik Ruud (8 poeng)
- Lys klasse:
Papillon med skipper Erik
Johannessen (8 poeng)
- Turklasse:
Olaf med skipper Andreas

Gunther (10 Poeng)
Mere komplett resultatliste vil
bli bekjentgjort ved premieutdelingen på årsmøtet og under
resultater i neste utgave av
Signal. Resultatene kan også
leses på hjemmesiden under
Navigare Cup.
Deltagelse, - og spesielt gode
resultater for MS-båter fra T&H
miljøet i nasjonale regattaer:
Færderseilasen 2012:
- Pampero 1V med skipper
Johan Thue, - seier i klasse
Tur 2
- Team Normar med skipper
Jørn Erik Ruud, - nr. 4 i
klasse LYS R33
- Hans-Christian Grande, nr. 4 i klasse Formula 18
Hollenderseilasen 2012:
- Pampero 1V med skipper
Johan Thue, - seier i klasse
Tur 2
- Team Normar med skipper
Jørn Erik Ruud, - nr. 4 i
klasse LYS R33
- Hans-Christian Grande, nr. 4 i klasse Formula 18
Raymarine Race 2012:
- Team Normar med skipper
Jørn Erik Ruud, - seier i
klasse LYS bane

Hans-Bjørn stilte med gedigene pokaler til Klubbmesterskapet.
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Klubbmesterskapet ble vunnet av familien Tønnesson.

Andre arrangementer:
Litt om andre arrangementer
som var planlagt gjennomført i
T&H-regi i 2012
Jeløya rundt:
Denne regattaen ble planlagt
gjennomført i helgen 16. – 17.
juni, forutsatt en påmelding av

minimum 7 båter. Opplegget var
regatta T/R Søly – Tollboden,
med sosial samling på lørdag
kveld. Resultatene skulle ikke
inngå i NC. Denne regattaen ble
avlyst da det ved siste frist for
påmelding kun var 2 båter på
listen.

Pinsesamlingen:
Pinsesamlingen ble arrangert på
Havna Hotell (26. – 28. mai), og
samlet i alt 16 båter og 31 blide
seiler i det perfekte sommerværet. Et fyldig referat far pinsesamlingen kan leses på hjemmesiden under T&H.

Signal

Team Normar på 2. plass.

13
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vellykket. Torstein Tønnesson
med sin Rabagast 33, og med et
komplett familiemannskap, tok
den store pokalen. Et fyldig
referat med resultatliste kan leses
på hjemmesiden under T&H.
Hard Days Night:
Denne seilasen ble planlagt og
gjennomført fredag den 21.
september. En «fløyelskveld»

3. plass til Erik Johannessen

Under pinsesamlingen ble det
gjennomført en gruppeoppgave
som var relatert til sikkerhet for
«familieseilere». Det var under
oppsummeringen stor enighet om
å arrangere kvelder hvor listede
temaer skulle settes på agendaen
med start i høstsemesteret. Målsettingen var
også å få til en sosial del med
samling av turseilere i klubbhuset.
Klubbmesterskap storbåt:
Klubbmesterskapet ble gjennomført på onsdag den 29. august,
noe forskjøvet fra opprinnelig
plan grunnet hektisk innspurt for
arrangementet Raymarine Race i
uke 33. Dette klubbmesterskapet var en nysatsning i
T&H- miljøet og samlet 16 båter
til en fin regattakveld. Den sosiale delen med premieutdeling må
også få status svært

med seilbåt, og en samling av
18 blide seiler i klubbhuset etter
endt seilas. En deltagelse på 5
båter var nok under forventet,
med opplevelsen for de som
deltok var stor. Et fyldig referat
med resultatliste kan leses på
hjemmesiden under valget T&H.
MS arrangementer
T&H har stilt med båter og
skippere til alle kvelder under
matroskurset. Et fåtall av matrosene ga tilbakemelding om interesse for regatta. Disse ble informert om arrangementer og spesielt invitert til klubbmesterskapet.
T&H stilte også med et antall
medlemmer til oppgaver på bane
og på land i vår egen Raymarine
Race.
Hjemmesiden MS
T&H har vært aktive med i
«prosjekt ny hjemmeside».
Samarbeidet med Steffen M. har
vært utmerket, og vi har fått lagt
inn en rekke fine invitasjoner
samt et antall referater fra
arrangementer med Steffens
bistand.

Yngste deltaker i Klubbmesterskapet
Eirik Nissen Ruud

For styret i T&H
Per Åge Johansen

RESULTATER NAVIGARE CUP 2012
KLASSE TUR

KLASSE RACING
Plass Båt

Skipper

Seilaser Poeng

Plass Båt

Team Normar

Jørn-Erik Ruud

8

8

1

Olaf

Andreas Günther

12

10

2

Aiming First Too

Trond Kristensen

4

36

2

Chrismar

Hans-Peter Raspotnig

13

10

3

Bamse

Glenn Petersen

4

45

3

Rån

Morten Aspestrand

7

29

4

Forza

Hans-Christian Grande

2

52

4

Tuulia

Andre Aasgaard

2

77

5

Ventelo Norsteam Erik N. Snerlebakken

2

53

5

Chablis

Kåre-Jonny Larsen

2

80

6

Dagny

1

58

6

Navsika

Åsmund Svensen

2

81

7

Rabagast

Torstein Tønnesson

1

85

Anton Gjeldsvik

1

86

Arild Johnsen

1

86

10

Runar Thøgersen

1

90

11

Stig Rolvsvåg

1

91

Christoffer Fjeld-Eiken

9

Signal

Seilaser Poeng

1

8

14

Skipper

Chrivi
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KLASSE LYS
Plass Båt

Skipper

OVER ALL
Seilaser Poeng

Plass Båt

Skipper

Seilaser Poeng

1

Papillon

Erik Johannessen

13

8

1

Team Normar

Jørn-Erik Ruud

8

8

2

VannaRi

Bjørn Tore Pettersen

12

20

2

Papillon

Erik Johannessen

13

12

3

Frida

Walter Kristensen

8

20

3

VannaRi

Bjørn Tore Pettersen

12

35

4

Kamilla

Henning Jensen

12

25

4

Frida

Walter Kristensen

8

36

5

Voyage II

Magne Sveli

7

49

5

Kamilla

Henning Jensen

12

40

6

Odins Ravn

Bengt Madsen

4

66

6

Olaf

Andreas Günther

12

43

7

El Nino

Harald Støre

2

79

7

Chrismar

Hans-Peter Raspotnig

13

48

8

Filia

Hans-Christian Teien

2

78

8

Rån

Morten Aspestrand

7

82

9

Havsårkesteret

Truls Holm Olsen

2

82

9

Voyage II

Magne Sveli

7

94

Jeanette Zakrisen

1

90

10 Aiming First Too

Trond Kristensen

4

115

11 Bamse

Glenn Petersen

4

144

12 Odins Ravn

Bengt Madsen

4

148

10 Flyer

KLUBBMESTERSKAP MOSS SEILFORENING 29 AUGUST 2012
Lystall: uten spinakker / fradrag "short handed" (lokale KM-regler)
Deltager

Skipper

Båtype

Lys

Resultat

10

Torstein Tønnesson

CB 33

7183

1,15

1

6

Jørn Erik Ruud

First 30

14509

1,21

2

9

Erik Johannessen

Contrast 36

6753

1,16

3

3

Trond Kristensen

T 34

14109

1,26

4

1

Erik Snerlebakken

Farr 40

13950

1,44

5

15

Walter Kristensen

Fenix

5577

1,05

6

5

Anton Gjeldsvik

Arcona 340

14608

1,24

7

2

Glenn Pettersen

Graand Solei 40

12059

1,32

8

7

Bjørn Tore pettersen

Sun fast 35

11008

1,20

9

4

Andreas Gunther

CB 365

10770

1,24

10

12

Hans-Peter Raspotnig

Sun Odyssey 35

11955

1,13

11

8

Harald Støre

Beneteau

7342

1,17

12

16

Åsmund Svendsen

Willing

898

1,04

13

11

Magne Sveli

Dudour 365

11694

1,15

14

14

Runar Thøgersen

Omega 30

5762

1,08

15

13

Stig Rolfsvåg

Kaskelot

8635

1,11

16

Signal

Båtnummer
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Årsberetning 2012 fra Husstyret
Nok et år er gått, og jeg er glad
for at klubbhuset kan fylle ulike
behov for våre seilere og deres
aktiviteter.
Den største bruken er som base
for utallige treningsøkter, alt fra
jungmenn til Tur- og Havgruppen.
Vi ser at ulike klasseklubber
ønsker seg til vårt anlegg på Søly,
og at det er flere samlinger både i
og utenom hovedsesongen.

Signal

I løpet av året har huset vært
benyttet til
11 helger hvor følgende har
hatt trening:
Jollesamlinger, lasersamling,
Laserklubben, påskesamling
for joller, Norsk 29er-klubb,
Optimistklubben,
KNS-samling,
Team Drømmen med
jentesamling.
Navigare cup og temakvelder
StorNM
Seilskole i uke 27 og 33
Egne regattaer
Matroskurs for ungdom/
voksne, trenerkurs, teorikvelder og jungmannskurs
Lørdagsseiling for mindre
treningsgrupper
Modellbåt-gruppe har
søndags-treninger gjennom
vinteren
Månedlige treff for
Helly Hansen-pensjonistene

Husstyret:
Leif Bjerke
Magne Jensen
Cecilie Asting
Leder: Ingerid Lund
Seilsesongen er nær ved å bli
helårs. Selv i desember har vi
helgesamling med Laserklubben,
og våre egne minste jolleseilere
setter punktum med «grøtseilas»
9. desember!
For øvrig har vi stor etterspørsel
fra folk som vil leie. Som tidligere
er vi opptatt av å sørge for at
huset står til seilernes disposisjon.
Et godt samarbeid med ledere og
trenere, i tillegg til god planlegging
for samlinger og regattaer, sikrer
et godt sambruk av huset.
På utleiesiden ligger vi på:
27 utleier over 24 helger
5 leietagere i midtuken
Leietagere: 17 ikke-medlemmer
og 14 medlemmer
Antall leiedager er tilnærmet som i
fjor, og vi vil ligge litt under
budsjett. Noe av grunnen til det er
at seilerne selv er større brukere
av våre lokaler, og det er gledelig.
Det er ikke uvanlig at leietager
ønsker å gjøre avtaler et år frem i
tid, noe vi ikke kan imøtekomme
på grunn av at kommende
regattaer, mesterskap og samlinger
ikke er datofestet.

Seilforeningen var også i år
arrangør av Stor-NM, og nok en
gang ble anlegget brukt til et stort
arrangement. En del av klubbhuset ble gjort om til grovkjøkken
og oppbevaring for mat og utstyr.
All servering foregikk i innleid
telt. Vil takke Jeanette for kreativ
løsning, et utmerket samarbeid og
for hennes engasjement gjennom
helgen.
Det vanket ros fra seilere for både
mat og service. Vi var dessuten en
av de første i Norge som tok i
bruk betaling med kort på ipad,
noe som imponerte, og ga mer
salg i kiosken. Takk til formann
og kasserer som gjorde dette
mulig.
På årets dugnad ble det utført
male- og lakkarbeid i huset, og
utvendig tak ble grundig rengjort.
Sliping av gulv i annen etasje og
ytterligere innvendig oppussing er
satt på vent, siden vi nå er i
prosess i forhold til planer om
utbedring og eventuelt tilbygg.
Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å ta vare på vårt klubbhus
og holde orden etter treninger og
egne arrangementer.

For husstyret,
Ingerid Lund, leder

Tove Bjerke svinger malerkosten under
dugnaden på klubbhuset.
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Årsberetning for Havnestyret 2010
Havnestyret har bestått av:
Asbjørn Utaker,
Per Arne Karlsen,
Einar Haagensen
Morten Jahnsen og
Ivar Olsen
En ny båtsesong er over, båtene
er klargjort for vinteren, og det
er bare å vente på en ny sesong .
Havnestyret har i år stort sett
drevet med vedlikehold av
havnen i påvente av rapporten
fra komiteen for utviklingen av
Søly. Vi har avholdt syv møter i
havnestyret denne sesongen.
Arbeider utført denne sesongen:
Ny vinsj til mastekran er
montert. Det er utlagt ekstra

moringer på D- og E-bryggene.
Etter el-tilsyn og med diverse
pålegg er hele sikringsskapet i
hovedhuset oppgradert med
automatsikringer med jordfeilbrytere. Det er utarbeidet internkontroll for foreningen. Det er
bygd ny bu for høytrykks- spyler,
dregger, tauverk og bøyer. Den
vil lette arbeidet med å få
utstyret ned i båtene. Det er
ryddet i masteskuret og det er
opprettet miljøstasjon.
Havnestyret oppfordrer alle til å
vise hensyn i vår havn. Søppel
må ikke under noen omstendighet hensettes utenfor konteiner,
da drar fugler og katter alt
innhold ut over plassen. Vi ber
dere også om å sortere avfallet

riktig. Dette sparer foreningen
for ekstrautgifter; penger som
kan brukes til noe nyttig.
Så er det bare for havnestyret å
takke alle for denne sesongen. En
spesiell takk rettes til all de blide
og arbeidsomme båtvenner som
stiller til vår årlige dugnad, og
takk til vår utmerkede havnesjef
som også har deltatt på alle våre
møter.
Tenk båtpuss, våren kommer
heldigvis raskere enn vi tror.

Vennlig hilsen
Ivar Olsen
for havnestyret
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Noen av de frammøtte til dugnaden - klar til oppdrag.
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Årsberetning 2012, finansgruppen –
Moss Seilforening
Finansgruppen 2012 har
bestått av
Cato Gleditsch (leder),
Truls Holm Olsen,
Dag Nyrud og
Harald Støre.
Strategien for finansgruppen i
2012 var at samtlige medlemmer
stilte til gjenvalg for å jobbe
videre med det grunnlaget vi la
for driftsåret 2011. Med dette
som basis har 2012 vært et år
hvor arbeidet med å inngå
avtaler med næringslivet dreid
seg om å fokusere på få bedrifter
med større beløp fremfor mange
bedrifter og mindre beløp.
Ettersom finansgruppens
medlemmer har hatt store
utfordringer med å stille
fulltallige på møter, har all
kommunikasjon i finansgruppen
gått via email og telefonsamtaler.
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De viktigste oppgavene for
finansgruppen har vært å
videreføre sponsoravtalen med
Helly Hansen og sponsorsamarbeidet med Belamarin (nå
Raymarine Norge) i fm Moss
Raymarine Race, Seatronic,
Atlantica, Handelsbanken og
Moss To-Takt. I tillegg har
finansgruppen arbeidet med å
selge annonser på medlemssidene
i SEILMagasinet og salg av
reklameplass på seilforeningens
joller og brygger, samt søke
offentlig og privat støtte fra
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stiftelser og andre organiserte
støtteordninger.
Budsjettmålet for finansgruppen
2012 ble satt til kr 200 000.
Styret i Moss Seilforening og
finansgruppen var enige om at
dette var et realistisk og
oppnåelig mål.
Bedrifter og stiftelser som har
inngått avtale med, sponset eller
har støttet MS i 2012 er:
• Helly Hansen AS
• Raymarine Norge AS
• Seatronic – Båtutstyr AS
• Atlantica
• Handelsbanken
• Sparebank 1 Østfold Akershus
• Sparebank1-Stiftelsen Østfold
Akershus
• Moss To-Takt AS
• Moss Kommune
• Norges Idrettsforbund
• Visit Moss
• Fuglevik Båtservice AS
• Kaefer
Totalt fakturerte sponsorkroner
er per 12.12.2012 kr 142.800,-.
Finansgruppen har, i tillegg til å
anskaffe sponsorinntekter,
bidratt til at Moss Seilforening
har mottatt prosjektstøtte (i fm
RS Feva og Kite-racing) fra
Sparebank1 Østfold Akershus på
kr 100.000,-, kr 275.000,- fra
Sparebank1-Stiftelsen Østfold
Akershus, kr 21.462 i Lokale
Aktivitetsmidler (LAM) fra NIF,
samt støtte fra Moss Kommune
og Visit Moss. Totalt for 2012

har kr 558.490,- blitt overført til
Moss Seilforening. I tillegg til
rene kroneverdier har MS mottatt en mengde premier for bruk
under regattaer. Premienes kroneverdi har ikke blitt synliggjort,
men MS har med dette spart
midler i fm innkjøp av regattapremier.
Finansgruppens medlemmer har,
med erfaring fra 2011, sett at det
har vært enklere å inngå dialog
med potensielle sponsorer ved å
starte tidlig for å se 6-8 måneder
frem i tid og se på neste års
driftsbudsjett i stedet for inneværende år. Store deler av
2013-budsjettet er allerede
oppnådd, og potensialet for nok
en budsjettoppnåelse er innen
rekkevidde.
I og med at samtlige medlemmer
i finansgruppen ikke stiller til
gjenvalg for 2013, vil det være
opp til finansgruppens nye
medlemmer å fastsette hovedmål
og oppgaver for 2013.
Finansgruppens medlemmer for
2011 og 2012 ønsker med dette
å takke for seg, og vi ønsker den
nye finansgruppens medlemmer
lykke til med å videreføre
arbeidet og samarbeidet med
styret og eksisterende sponsorer,
samt arbeidet med å innhente
nye sponsorer.
På vegne av finansgruppen,
Cato Gleditsch
Leder finansgruppen
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Fokus er nå rettet mot
Olympiaden i Rio 2016
”Jeg skal fra nå av utnytte
hvert år, hver måned, hver
dag - til å bli bedre”

Veien fremover
Nå når sesongen 2012 er over,
begynner man å rette øyene mot
OL i Rio 2016. I skrivende stund
er det 1365 dager igjen til OL
begynner, det er mange timer med
trening! De siste årene har resultatene i seilnorge ikke vært slik
man ønsket. Profesjonaliteten og
satsningen i andre land har økt
ekstremt de siste 15 årene, her har
vi ikke hengt helt med. Nå har en
gruppe fra NSF og OLT blitt
etablert, og her er Ole Petter
Pollen en av personene. Disse har
satt seg ned for å lage en helt ny
toppidretts modell som ser veldig
bra ut. Kort fortalt så vil det bli
færre trenere og mer støtte til
utøverne. Man ønsker større forutsigbarhet, større ansvar til utøverne, og man vil legge til rette
for å kunne være heltidsutøver.

Det har også vært stor utskifting
på trenere, alt er ikke på plass
ennå. Men Jan Steven Johannesen
har fått ansvaret som sportsjef og
lasertrener, Jacob Haug på
Paralympics, og Jacob ”dansk” på
Skiff. Det er fortsatt usikkert for
Brett/kite. OLT har valgt å bidra
med en ekstra trener på Laser, pga
at de ser veldig stort potensial i
teamet.
Å ha et sterkt lag, mer trening enn
de beste, riktig trening og kvalitet
er de viktigste faktorene for
suksess. Med den nye modellen
føler jeg at jeg kan flytte fokus hit.
Dette gjør at jeg ser veldig positivt
på de neste årene! Jeg
ser for meg hvertfall
4 nye år, kanskje til
2020 også? Det er en
ting jeg har bestemt meg
for, og det er å ta år for
år fremover. Jeg skal
utnytte hvert år, hver
måned, hver dag for å
bli bedre!! Jeg kan ikke
sette meg ned å ta det
med ro, selv om det er
1365 dager igjen til mitt
livs største mål.
Å ta OL gull i 2016!
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2012 har vært bra og veldig lærerikt år. Den startet litt tungt med
lite seiling gjennom vinteren pga
skade, men etter hvert og utover i
sesongen begynte ting å falle mer
og mer på plass. Har mange veldig
bra regattaer, men har blitt straffet
av å ha to dårlige resultater. Jeg
startet sesongen med et lite farts
underskudd, etterhvert fikk jeg
opp farten, men jeg tok med meg
samme måte å seile på videre. Har
ikke stolt nok på farten, og blir sittende med til tider alt for høy
risiko. Derimot når jeg i toppen
seiler jeg meget godt fortsatt. I år
så føler jeg at jeg har tatt mange
nye steg oppover! Har lært utrolig
mye om seiling, og jeg har vært
gjennom min første OL periode.
Seilforbundet har valgt å satse på
Man merker OL-kvalifisering og
Enmannsjolle, Skiff og kite/brett.
uttak på kroppen, pushe kroppen
Her vil det etter hvert bli dannet
veldig hardt over lengre tid
landslag(LL), jr.landslag(JrL) og
merkes. Etter OL-uttaket var
toppseil. Toppseil vil hovedsakelig
ferdig, gikk all luften ut og måtte
bli styrt av klasseklubbene, men
ha litt pause. Nå er jeg på gang
NSF vil bidra med noe kostnadsfremover! Har trent veldig bra i
høst, mye seiling i
Moss og mye fysisk i
Oslo. Har også begynt
på nettstudier! De siste
to årene har ensidigheten i å trene, spise,
sove tatt meg litt, så nå
merker jeg at det er
ekstremt godt for
hodet å ha noe annet å
bryne seg på. Fra nå av
rettes fokuset videre
mot Rio, drømmen om
medalje er der! Jeg må
ta år til år, og jeg skal
skynde meg langsomt
4 seilkamerater under Stor-NM i Laser Radial.
til toppen!!

dekning. Jr.landslag vil få samme
betingelser som dagens landslag.
Mens LL vil få dekning av
aktivitet og et stipend utbetalt per
måned. Så det vil bli med penger
til utøvere, både de beste og de
yngre. Dette vil gjøre at vi blir et
stort lag, et sterkt lag er ekstremt
viktig for å få den beste utøveren!
Det er ofte, stort sett alltid, slik at
det beste laget, har også den beste
utøveren.
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Hyggelig pinsesamling for T&H–miljøet
på Havna Hotell på Tjøme

Morgenstund på brygga
En «fortropp» på i alt seks båter
startet opp pinseseilasen på
torsdag og hadde første
«samling» og overnatting i
gjestehavn på Østre Bolærne. En
perle med fint serviceanlegg, fin
natur og flotte turmuligheter.
Værgudene var spesielt «gavmilde» i uken før pinse og i pinsehelgen. Det betydde beste utgave
av sol og sommer, og en fin forutsetning for en vellykket pinsesamling.
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«Fortroppen» satte kurs mot
Havna på fredag etter lunsj og
ankom anlegget på Havna, hvor
hotellet hadde forberedt besøket
på beste måte.
De hadde satt båtnavn på riktig
breddemeter og sørget for
innsjekking på «romnummer»
(båtnavn/skipper) i resepsjonen.
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Utover lørdagen ble i alt 16 båter
med et mannskap på 31 blide
seilere vel fortøyd på de reserverte
plasser i bryggeanlegget.
Den «formelle» åpningen var
planlagt kl. 12:00 på pinseaftenen, og hotellet organiserte
langbord for oss på den solfylte
terrassen.
Som felles aktivitet var det invitert
til en diskusjon rundt sikkerhet,
relatert til den vanlige formen for
familieseiling, hvor rollefordeling i
båten i mange tilfeller er
tradisjonell med hensyn til
kunnskap og oppgavefordeling.
Det ble innledet med en kort
gjennomgang av et lite hefte som
var utdelt. Innholdet dreide seg
om muligheten for å redusere
risiko ved preventive tiltak,
opplæring og involvering for å
takle uønskede hendelser.

Det ble så gjort en inndeling i
grupper som relativt raskt fant seg
et passende «vannhull» hvor de
kunne utarbeide et forslag til
aktivitetsplan. En gruppeleder ble
så utpekt for å presentere
forslaget under kveldens fellesmiddag.
Ved middagen kl. 19:00 hadde
hotellet dekket til 31 seilere ved
langbord ut mot terrassen. De
fleste hadde valgt å ta for seg av
et bugnende skalldyrsbord, og
etter det forsyne seg til magen sa
«stopp» fra et stort utvalg av
smakfulle desserter.
For mange sa nok magen «stopp»
før øynene.
Taffelet ble avsluttet med at de
valgte gruppelederne presenterte
sin gruppes innspill til aktiviteter
rundt temaet sikkerhet og
involvering i familieseiling:
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For damene:
- Grunnleggende kurs i
navigering (plotter / kart)
- Starte motor, få ned seil i en
stresset situasjon
- Kjenne autopilot / enkelte
instrumenter
- Fortøyning , knop og stikk
- Aksel ble foreslått som en
ideell instuktør
For skipper og damer:
- Førstehjelp og mann over
bord (første mulighet mann
over bord den 14. juni)
- Bruk av VHF og annen viktig
kommunikasjon (113?)
- Kommunikasjon om bord og
planlegging «fremover» >positiv involvering av
mannskap

Kvelden ble avsluttet i båtene, og
her viste Walter og Jan at de kan
mer enn å trimme seil. De
underholdt med sang og suverent
trimmede gitarer godt ut mot
midnatt. FLOTT ☺ -> engasjeres
på foreslått høstfest?!
Et antall av båtene «kastet loss»
etter lunsj på søndag.
Noen satte kursen mot sitt «andre
hjem» på bøye i Hankøsundet,

mens enkelte valgte å utvide ferien
med å ligge en natt til på Havna.
En fin samling med hyggelige
T&H-seilere, og helt klart
et godt utgangspunkt for å utvikle
et tur- og havseilermiljø i
foreningen. Her må T&H-styret
sammen med «damegeneralen»
jobbe sammen for å vedlikeholde
og utvikle dette engasjementet.
For T&H, - Per Åge

Tidsakse/ forslag:
- En temadag per måned
utenom sesongen, praksis
planlegges i henhold til frem
drift/ tema.
Det ble benkeforslag på Magnild
som «general» i en revitalisert
damegruppe innen T&H-miljøet.
Det var også god stemning for å
få til noe sosialt i denne forbindelse, og høstfest var et
utmerket forslag.
Båthygge ut i de små timer.

Signal

Flott langbord på hotellet
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EM i 29er i Sopot, Polen
Familien Petersen var helt innstilt på å bruke ferien på seiling,
og det i egen båt. Da så Eline
Snerlebakken og Andreas Dyhr
Petersen tok avgjørelsen om å
dra til Sopot for å seile EM i
29er, ble det klart at familien
Petersen ønsket å seile - til
Polen! Far til Eline, Jon
Snerlebakken, var snar til å
melde seg som mannskap. Eline
og moren, Elisabeth
Snerlebakken, syntes det var en
god idé, og de tok gjerne
bilveien med bil og henger.

flott, så Jon tok seg en dukkert
før vi tok en liten tur for å handle og bli kjent med byen. Tirsdag
morgen gikk vi oss en fin tur og
tok en god lunsj på torget før vi
seilte videre. Værgudene var på
vår side, og vi kunne fortsette
ferden med slør. Neste mål var
Sopot i Polen. Etter en lang og
god seilas kom vi frem til Sopot
onsdag ettermiddag, og da stod
velkomstkomiteen, Eline og
Elisabeth Snerlebakken, og tok
oss imot. Turen tok i alt 82
timer, målt i effektiv seiling.
Vi tar gjerne turen om igjen,
med de samme stoppene på
Anholt og Bornholm. Vi satte
autopiloten til å styre, og det
viste seg at den sparte oss for
mye krefter under den intensive
seilasen. Polering av båt, soling
og matlaging gikk fint å
kombinere underveis.

Signal

Fredag ettermiddag 6. juli dro vi
altså ut av havnen med kurs for
Anholt i Danmark. Da vi ankom
lørdag kveld, satt de fleste og
koste seg i båtene. Stemningen
var utrolig flott, med en
temperatur på over 20 grader.
Før ferden gikk videre søndag
formiddag, hadde vi spasert og opplevd øya på
sitt beste. Under skyfri
himmel og vind-stille bar
det videre mot Bornholm
i Danmark. Underveis
solte og koste vi oss
masse. Vi spiste en god
middag før natten tok
over, og vi kunne seile ut
fra København. Her var
farvannet noe utfordrende med alle
skipene som skulle ut og
inn av leden, men de
viste stor respekt når de
passerte på siden av oss.
Med en fin slør holdt vi i
snitt 7-9 knops fart.
Soloppgang kom med de
mest fantastiske farger,
og ved middagstider
ankom vi Rønne havn på
Vakkert sted - Sopot
Bornholm. Været var
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Torsdag tok Eline og Andreas
sin første treningsøkt i Sopot,
sammen med de andre norske
seilerne. Det var i alt 7 båter og
de hadde med seg én trener.
Været var utfordrende med regn
og både mye og lite vind av en
type «pumpevind» -- av og på –
som de norske seilerne måtte
lære å hanskes med! Fredag og
lørdag ble også treningsdager.
Lørdag åpnet presidenten av
Polen, Bronislaw Komorowski
og ”First Lady” det europeiske
mesterskapet foran 400 seilere,
trenere og tilskuere på stranden.
Søndag startet seilasen for de 99
seilerteamene som var påmeldt.
De upålitelige vindforholdene i
Østersjøen ga seilerne nye
utfordringer. Dessuten viste det
seg at det ble vanskelig bare
å ha én trener da det skulle
seiles fleet-seilas. De ble delt
opp i fire, og seilasene ble
gjennomført på to baner.
Den norske og den danske
treneren inngikk et
samarbeid, slik at seilerne
på begge baner hadde noen
som kunne coache og som
sørget for mat. Det var
mulig for foreldrene å dra
ut på vannet; en rib var
med. Vinden var oppe i 15
til 20 knop den dagen, og
med 30 knop i kastene ble
det mye fart og spenning!
Den innledende seilingen
skulle foregå de to neste
dagene, og på de tre siste
dagene skulle det være
finaleseilaser.
Premieutdelingen var planlagt fredag.
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Klargjøring for regatta

Så kom mandagen, også da fikk
vi storm i kastene, og seilerne
slet for å holde seg på rett kjøl.
Tirsdag var det først ingen vind,
så mannskap og seilere ble holdt
på land. Først på ettermiddagen
ble de sendt ut, og den kvelden
var de ikke ferdige før klokken
21 – en lang dag!
Eline og Andreas hadde som mål
å komme i sølvfinalen etter de
innledende rundene, og det
klarte de – gratulerer! Fire av de
norske seilerne kom til sølvfinalen. Lenge var det en sjanse for
at to av de norske båtene skulle
komme til gullfinalen. Men det
holdt dessverre ikke. De
resterende tre norske båtene
deltok i bronsefinalen. Den siste
dagen var det stormfulle forhold
med regn, sol, ingen vind,

kastevind og upålitelige vindretninger, så nervene sto i
høyspenn både hos seilere,
trenere og foreldre. Mye stod på
spill, og det ble en spennende og
nervepirrende dag. To av de
norske teamene lå an til å vinne
sølvfinalen helt frem til aller
siste dag. Anders Hylen
Klippenberg og Harald Feste var
de beste norske på en 2. plass,
etterfulgt av Bror With og
Ludvig Johansson på en 3. plass.
Eline Snerlebakken og Andreas
Dyhr Petersen fikk en 30. plass.
Nok en gang fikk vi bekreftet at
det er mange hyggelige mennesker i verden, og nye bekjentskaper fikk vi også denne
gangen. Nesten alle seilerne
bodde på samme sted. Det gjør
at de blir godt kjent med

hverandre. Seilerne ordnet
middag og frokost selv.
Vi voksne bodde på litt
forskjellige steder, men det var
ingen hindring for å bli kjent
med andre. Ønsket vi selskap,
var det bare å møte opp i seilforeningen eller vente på en
hyggelig SMS av teamleder
Elisabeth Snerlebakken. Den
sosiale delen var fantastisk.
Må bare nevne at seilforeningen
i Sopot hadde alle rettigheter, og
at det ble servert mange retter til
lunsj og middag. Dessuten hadde
de et hotell som var knyttet til
foreningen – utrolig flott. Og
ikke nok med det – den ligger
kun et steinkast fra stranden
med den fineste sand. Her hjalp
alle til med å sette ut båter, og
servicen var på topp.
Carene Petersen

http://www.29ereuropeans.org/index.php/results1/

Start med Eline og Andreas midt
i bilde

Signal

2012 EM, Sopot

Sopot 2012
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Stor-NM i Moss

Signal

For andre året på rad sto Moss Seilforening som arrangør av Stor-NM i seiling i
slutten av juni. Og på nytt kan klubben si seg godt fornøyd, både med
gjennomføring av mesterskapet og resultatene til egne seilere.

Presidenten åpner mesterskapet

Regattaledelsen

Da Moss Seilforening på kort
varsel påtok seg Stor-NM i fjor,
var ikke tanken at dette skulle
bli noe mer enn et engangstilfelle. Overraskelsen var derfor stor
da Seilforbundet rundt juletider
tok kontakt med oss igjen og
spurte om vi på nytt var villig til
å stå som arrangør for kanskje
det viktigste arrangementet for
rekruttering til norsk seilsport.
Etter litt diskusjon internt i jollegruppa og i sportskomiteen ble
avgjørelsen tatt. Dette hadde vi
lyst til! Fjorårets arrangement
var en stor suksess, og hvis for-

bundet igjen ønsket våre
tjenester, skulle vi stille opp.

Dommersjefen
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Stor-NM som konsept har vært
omstridt. På den ene siden har
man klart å samle store deler av
landets jolleseilere til et stort
sosialt arrangement som viser
bredden i jolleseiling. På den
andre siden er arrangementet
såpass omfattende at for mange
små seilforeninger er det utfordrende å arrangere.
Seilforbundet forsøkte derfor i år
å ta mer grep selv om arrangementet. De betalte en prosjektansvarlig som vi kunne benytte
til å organisere landaktiviteter. I
tillegg støttet forbundet til økonomisk med å ta deler av dommerutgiftene. Dessuten ga de tilskudd til å leie inn band for å
løfte Stor-NM som arrangement.
Dette var vellykket, og jeg tror
forbundet med sin støtte er på
rett vei for å bedre Stor-NM
ytterligere i fremtiden.
I Moss ble det etablert en arrangementskomité med utgangs-

punkt i den fra året før.
Beklageligvis hadde vi ikke nok
regattasjefer i år. KNS ble derfor
en kjærkommen samarbeidspartner ved at de gikk inn og tok
ansvaret for brettbanen. For
øvrig var det beklagelig at storbåtmiljøet i klubben ikke kunne
stille opp like mye for klubbens
største arrangement i 2012.
Imidlertid må jeg igjen gi all
mulig honnør til huskomiteen
med Ingerid Lund i spissen, havnesjefen som stiller opp til
enhver tid, og ikke minst, til
Jeanette Zakrisen, som nok en
gang laget mat i toppklasse. Alle
løfter seilforeningens arrangementer fra rene seilkonkurranser
til en stor sosial opplevelse. Det
gode ryktet Moss Seilforening i
løpet av få år har greid å opparbeide seg som arrangør, er i stor
grad deres fortjeneste. At vi greier å arrangere gode sportslige
konkurranser er kjent fra før,
men for at folk skal oppleve noe
mer er vi helt avhengig av ildsjeler som skaper godt miljø på
land i form av aktiviteter, mat og
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I klubbhuset var det dekket til bespisning for alle deltakere.

effektiv logistikk. Her må klubben jobbe videre med å få involvert flere av foreningens medlemmer. Jo flere vi er som samarbeider, desto morsommere er det
å bidra, og jo mindre belastning
blir det på hver enkelt.
Så til selve arrangementet. StorNM er et stort arrangement med
230 båter og 11 ulike klasser.
300 seilere med familie kommer,
og alle skal ha mat og tilgang til
fasiliteter. I år startet vi først lørdag for å unngå kollisjon med
skoleavslutning. Opplegget var
omtrent som året før, men i år
med et utvidet serveringstilbud,

konsert med lokalt band og junioraktiviteter. Brettfolket hadde
igjen satt opp teltleir på stranden, og vi klarte på en god måte
å få til et kompakt og sosialt
godt arrangement rundt klubbhuset. Været viste seg ikke helt
fra den gode siden; det var ganske mye skiftende vind og regnbyger. Allikevel greide vi å
gjennomføre samtlige planlagte
seilaser på alle banene. All honnør til regattasjefene for godt
sportslig arbeid.
Tilbakemeldingene fra seilerne
var også at konkurransene var
gjennomført på en god og rettferdig måte.

Moss Seilforening var representert med seilere i de fleste klassene, og de bet godt fra seg.
Mathias Mollatt fosset frem i
kjent stil i Laser Radial og vant
den mest overlegne NM-tittelen
noensinne! Førsteplasser i samtlige seilaser er en uslåelig rekord
og kanskje et lite plaster på såret
etter tapet av OL-plass. Håper
det ga motivasjon for videre
satsning mot Rio de Janeiro!
Den andre medaljen til Moss
Seilforening ble sikret av Marius
Dyhr Petersen som tok sølv i
Zoom8. I denne klassen ble
Pernille Tangevold nummer 4.
Celine Herud som stilte i Laser
Radial for første gang fikk
merke de tøffe forholdene og
måtte denne gangen nøye seg
med 12. plass. Eline
Snerlebakken og Andreas Dyhr
Petersen fikk en sterk 6. plass i
29’er, og Edvard Vedeler Jensen
tok en god 7. plass i Laser 4.7. I
NMs største klasse, Optimist,
nådde ikke mosseseilerne helt
opp denne gangen. Tonje
Guldvog ble nummer 13 i jenteklassen, mens Olav Bakke ble
nummer 16. Gledelig var det å
se Mads Severin Hassum Olsen
som tok en sterk sølvmedalje i

Signal

Med det norske flagget heist på gaffelen av signalmasten, var det klart for Stor-NM.
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Optimist. Vi håper at mossingen,
som i år har seilt for Horten, er
tilbake som mosseseiler i Laser
neste år!
Men den aller største oppturen
for Moss Seilforening var kanskje deltagelsen og resultatene i
RS Feva. Denne tomannsjollen
har blitt en suksess i klubben og
er viktig for fremtidig rekruttering. Her ble Herman Bordal og
Josefine Haakseth nummer 4,
Caroline Heiberg og Marie

Bordal nummer 6, Elias Froholt
og Erlend Rødseth nummer 10,
Maria Hagerup og Line Gehrken
nummer 13, Marthe Holm
Olsen og Mina Måleng nummer
15 og Silje Aslie og Sara
Børresen nummer 17.
Et nytt element i årets Stor-NM
var en juniorregatta som seilforbundet stod som arrangør av.
Her forsøkte man å aktivisere
yngre søsken av NM-seilerne.

Som et rekrutteringstiltak ble de
invitert til en uhøytidelig konkurranse. De var også på seiltur
med Norsteam og hadde andre
sosiale aktiviteter som ga en god
opplevelse av NM, selv om de
var for unge til å delta i selve
konkurransen. Jeg tror dette var
en suksess som forbundet skal
bygge videre på, og som bidrar
til å øke Stor-NMs appell blant
seilfamiliene. Et annet vellykket
tiltak var seilerkvelden søndag

Signal

Ordfører Tage Pettersen, NSF President Peter Larsen og arrangementssjef Eirik Guldvog klare for premieutdelingen.
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med grillmat og konsert.
Jeanette vartet som vanlig opp
med førsteklasses mat til flere
hundre mennesker, og Disco
Flash gav seilere og familiene en
konsertopplevelse som passet
både gammel og ung. At det
foregår ting rundt konkurransen,
tror jeg er helt nødvendig for at
Stor-NM skal ha appell til seilerne også i fremtiden.
Seilforbundet gav oss nok en
gang god tilbakemelding og
skryt for godt gjennomført
arrangement. Allerede avslutningsdagen slo de fast at alle
gode ting er tre, og foreslo en
gjentakelse neste år. Her sa vi
imidlertid klart fra om at forbundet for 2013 må finne en ny
arrangør. Det har vært morsomt
å vise seg frem for seil-Norge
som en god arrangør, men
belastningen på en relativt liten
klubb er stor, og vi bør nå ha et
par år med litt mindre omfangsrike mesterskap for å ikke slite
ut egen organisasjon.
Til slutt en stor takk til alle som
stilte opp og gjorde Stor-NM
2012 så vellykket. Uten dere
hadde det ikke vært mulig.
Håper vi ser hverandre igjen
under planleggingen og

gjennomføringen av Europacup
og EM i Laser 4.7 sammen med
KNS de neste to årene! Målet
må da være at hele Moss
Seilforening står som arrangør.
Eirik Guldvog
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Hele parkeringsplassen var dekket av joller som ble klargjort for sjøsetting.
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VM Zoom8 2012
Saltsjøbaden utenfor Stockholm arrangert av KSSS

Stilig defilering før start

Fra Moss Silforening reiste Pernille
Tangevold, Marius Dyhr Petersen
og gjesteseiler Victoria Heiås til
VM i Saltsjøbaden utenfor
Stockholm i månedskiftet juliaugust 2012.
Det var bra oppslutning fra Norge;
de var i alt 24 seilere. Noen leide
hus, noen bodde på camping,

andre på vandrerhjem eller på
hotell. Seilerne var stort sett samlet
rundt seilerarenaen. Det sosiale
blant seilerne ble ivaretatt både til
lands og til vanns. Deres familier
var samlet til middag og grilling.
Det ble arrangert en felles grillfest
hjemme hos lagleder en av de første kveldene, slik at alle voksne,

seilere og søsken kunne bli bedre
kjent.
Det var lagt opp til trening to
dager før ”pratice race”, og
åpningsseremoni var den 31. juli.
Det var gledelig at det i år stilte
flere Zoom8-seilere enn det noen
gang har stilt opp i VM. Det håper
vi indikerer at Zoom8-klassen er i
vekst. Totalt deltok 139 seilere.
På arrangørens hjemmesider var
det advart om at “Baggensfjärden
is like a lake, so the wind often
varies a lot and can be tricky in
sea-breeze situations.” Og slik
skulle det bli.

Signal

VM i Stockholm bød på utfordrende forhold. Det norske landslaget gjorde en flott innsats. Norge
hadde en god start, og laget viste
at mange av seilerne er på høyde
med de med de beste seilerne i verden.

De norske deltagerne under åpningen
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På grunn av 93 påmeldte gutter
ble det blant guttene først en kvalifisering til gullfinale og sølvfinale.
Fire norske gutter kvalifiserte seg
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slik er seiling. I jenteklassen endte
Victoria Heiås på en 7. plass, som
var beste norske jenteplassering.
Pernille Tangevold endte på en 23.
plass av 53 seilere.
Arrangøren la stor vekt på det
sosiale. Hver dag stod de klare
med mat til seilerne når de kom

inn fra vannet. De arrangerte
disko med grillmat og en familieaften.For øvrige resultater se:
http://www.ksss.se/Kappsegling/
Kappseglingar/WCZOOM8/Resultat/

Carene Petersen

Festlig opptog

til gullfinalen, og der befant
Marius Dyhr Petersen seg. Han
oppnådde en 14. plass og avsluttet
det siste racet med en 3. plass. Det
oppveide for all stang ut! Beste
gutt fra Norge ble Birk Haugestad,
som fikk en 6. plass. Forholdene
var faktisk vanskelige, akkurat slik
arrangøren hadde advart om, men

Også tid for grillparty

Signal

Her ligger vi godt framme

29

Signal_desember 2012_L1 10.12.12 17.31 Side 30

Regattaen
”Kongelig Classic 1855”
med Jeløen

Signal

Siste helg i august var den 97 år
gamle Jeløen med sin skipper og
eier, Gabbi Lund, invitert til en
meget spesiell regatta. Starten gikk
i Flensburg, via Sønderborg og
med målgang ved Aabenraa i
Danmark. Dette var et kulturarrangement i EU-regi for å
gjenskape Danmarks første lystbåtregatta, som var inspirert av
American Cup. Denne verdensberømte regatta hadde nemlig vært
arrangert i England fire år tidligere
(1851). I regattaen deltok ca. 90
båter, og det ble seilt over tre
dager, fra 30 august til
2. september. Regattaen er tenkt
som et årlig arrangement fra og
med 2012.
Selv reiste jeg fra Moss allerede
kl. 05.30 dagen før med fergen til
Horten. Videre med ny ferge fra
Larvik til Danmark og med Jeløen
på slep gjennom Jylland til
Flensburg. Kl.18.00 lå båten på
vannet, rigget og klar til regattaen
som startet dagen etter.

30

Min tidligere co-skipper, Per
Andreas Vogt, hadde kommet over
med fly fra London. Han var full
av entusiasme og ville bidra med
sitt for at Jeløen skulle gjøre en fin
figur i dette celebre selskap. Med
12 båter i vår klasse vinner vi da
også første etappe fra Flensburg til
Sønderborg.
Under denne første etappen var
det kraftig vind fra nordvest, så vi
måtte jobbe med flere seilskift i
løpet av de 30 nautiske milene
etappen varte. Neste etappe på 20
nautiske mil gikk til Aabenraa, og
vi hadde skarp kryss hele veien.

Det var meget sterk vind da vi
startet, og vi vurderte å sette bare
fokk og storseil, men vinden løyet
etter hvert, og en liten klyver ble
til en stor. På den siste delen av
leggen løyet vinden ytterligere, slik
at vi fikk satt toppseilet. Det
gjorde at vi kunne plukke den ene
båten etter den andre, og vi seiler
inn til en fin andreplass – som
også ble sluttresultatet i vår klasse.
Under hele regattaen var Per
Andreas rormann, mens jeg tok
meg av seilskiftene og ikke minst
den sære rigghåndteringen når alt
var fokusert på fart.

Gabbi til rors og Per Andreas ved skjøtene.
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Gabbi ute og trimmer før start.

1960, og fortsatt, fra tid til annen,
seiler sammen i foreningens eldste
båt.
Rundt regattaen var det flere store
kulturtiltak, og på bryggene i alle
de tre byene dukket mange skuelystne opp. Vi møttes med stor
velvilje, både for å få Jeløen på
vannet og videre for å få fraktet
både bil og henger videre fra
Tyskland til Aabenraa mens vi
seilte regattaen.
Slik American Cup hadde sin
”Ugly Mug” som pokal til
vinneren, hadde Kong Christian av
Danmark satt opp et sølvbeslått

horn som førstepremie i 1855. Det
tror jeg ikke eksisterer lenger, men
det ble satt opp et tilsvarende horn
som vandrepremie fra nå av. Alle
klassepremiene var dessuten en
enklere utgave av hovedpremien.
Svært mange bilder fra denne
regattaen finner du ved å gå inn
via google til: Kongelig Classic-KC
1855 og videre til et fotogalleri:
Photo Gallery by Kaj Verner.
Kanskje drar du kjensel også på
Jeløen blant båtene i alle bildene.

Signal

Vi var for øvrig den eneste båten
som ikke seilte for Tyskland eller
Danmark. Ellers vil jeg nevne at
jeg er ikke så lite stolt over den
ærverdige avslutningen på min
22. sesong med denne 97-år gamle
vakre skuta.
Per Andreas og jeg har vært
seilkamerater og seilt mer eller
mindre sammen i over 50 år, og
det var Moss Seilforening som
bandt oss sammen da foreningen
ble stiftet. Det er for meg interessant at vi begge ble medlemmer av
foreningen på stiftelsesdagen i spisesalen til Helly Hansen 4. juli

Gabbi Lund
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På Værla

Signal

Moss Raymarine race ble gjenomført helgen 17-19 august. Det ble
gjenomført totalt 7 seilaser for
LYS og ORCI på pølsebane nord
for Revlingen. Det viste seg å være
en suksess å legge banen nord for
Revlingen, med mange korte, hektiske løp. I de to første løpene
startet LYS og ORSI sammen, og
starten artet seg som et veldig tett
felt med stor spredning i størrelse
og fartspotensial. De resterende
løpene ble startet med LYS og
ORCI hver for seg. Etter seilasene

har man kommet til det er slik det
fungerer best.
Baneseilas kan høres ut som en seilas som kun passer for båter med
et godt trent og tallrikt mannskap
på 7-10 personer. Men under
MRR i år stilte en båt med kun to
personer om bord. Det forteller litt
om hvor grensen går for å stille
opp og bli med på baneseilas –
dette er gøy! Håper det stiller flere
mossebåter neste år!
Fra Moss Seilforening stilte det
kun opp to båter; Team Normar

NOR 40 fra KNS runder ved første merke.
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med Jørn Erik Rud som skipper og
Ventelo Norsteam med Erik
Snerlebakken som skipper. Team
Normar ble en suveren vinner av
LYSklassen med 7 poeng som tellende samenlagtresultat, Ventelo
Norsteam kom på en 5. plass i
ORCI av 11 båter i denne klassen.
I LYSklassen deltok det til sammen
13 båter.

Regattasjef
Glenn Petersen
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I Mossesundet
17. - 19. august 2012

Signal

Hans Bjørn ønsker
seilerne tilbake
neste år
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Mesternes mester
ved Aker Brygge
v/ Karin Berg Herud.

fornøyde med innsatsen.
Wolfpack, som vant, var helt
suverene.
Det er bred enighet om at dette er
et bra konsept av NSF, og for
deltakerne ble det en stor opplevelse på mange plan. De unge
fikk et godt perspektiv på Moss
Seilforenings motto "livslang
seiling", og motivasjonen for å
forsøke å kvalifisere seg på nytt
neste år ble ikke mindre etter
dette.
Dagen ble avsluttet med flott
seilfest, middag og premieutdeling
på Aker brygge.
Andreas og Celine tok en fin 2. plass.

Signal

Mesternes Mester ble avviklet på
Aker brygge/Tjuvholmen lørdag
13/10. Arrangører var NSF
sammen med KNS. Til tross for
en litt sur nordavind og få plussgrader, var stemningen allikevel
på topp fra første sekund, med et
yrende liv av seilere i alle aldersgrupper. Ekstra spennende for de
unge seilerne var Kongens tilstedeværelse, og hans deltakelse i
regattaen satt naturligvis en spiss
på det hele. Årets NM vinnere
samt vinnere av internasjonale
mesterskap som VM, ble invitert
til å delta. 2 jolleseilere fra Moss
seilforening var invitert, Mathias
Mollatt (Norgesmester i Laser
radial) og Celine Herud
(Verdensmester i Laser 4,7). I 11
meter hadde Moss SF i tillegg
med Monica Rodal og NORsteam, som var blitt trukket ut
som wildcard. Jolleseilerne skulle
først seile kvalifisering i tomannsbåten RS Feva. Vinnerlaget skulle
gå videre til semi-finale i 11
MOD. Mathias og Celine stilte
med hver sin makker fra Moss
seilforening, Olav Bakke og
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Andreas Dyhr Petersen. Etter 4
utfordrende og spennende seilaser
i uvant tomannsjolle endte Celine
og Andreas på en flott 2. Plass
kun 1 poeng bak vinneren fra
Tønsberg med serien 5-1-4-1.
Mathias og Olav ble nr 5 med
serien 3-5-3-3. I finaleseilasene i
11 meter endte Monica og
NORsteam til slutt på en 7. plass
i et tett felt av båter. Hun forteller
at de hadde 2 bra og 2 dårlige
seilaser, og med så mange gode
lag på startlinjen var de godt

Mossedeltakerne Olav, Mathias, Andreas og Celine.
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Havnesjefen gir sin orientering
Nok en sesong er tilbakelagt, og
vi har i skrivende stund hatt vår
første forsmak på en høststorm.
Båtopptaket på land nærmer seg
slutten, og vi registrerer at færre
ser ut til å være interessert i å ta
båten på land enn tilfellet var i
fjor.
REFUSJON AV VINTEROPPLAG
Aller først vil jeg minne alle dere
som har fjernet båten fra Søly for
vinteropplag et annet sted, at dere
må gi beskjed til undertegnede om
dette, slik at dere kan få refundert
vinteropplaget (del av årsleien).
Oppgi kontonummer, helst per
e-post til:
havnesjef@moss-seilforening.org.
Og gjør det nå! Vi må tilstrebe å
få bokført tilbakebetalingene
innenfor det årsregnskap hvor det
hører hjemme, og ønsker i
fremtiden å stramme inn nettopp
dette. I klartekst betyr dette at vi
ikke vil refundere vinteropplag fra
år tilbake, og setter derfor frist til
31.12.2012.
NY BOD
Som dere som er i havna av og til
vil ha sett, er det bygget en ny lav,

liten bod ved
truckrampen. Denne
skal huse høytrykksspyleren, bøyer,
dregger og tauverk.
Det vil gi vesentlig
bedre plass i jollebua,
og det betyr mye
mindre bæring til
følgebåtene. Plattingen
til denne ble laget
under den store
dugnaden i våres, mens det er
Magne Jensen som har stått for
resten. En betydelig dugnadsinnsats fra hans side, som han
fortjener en stor takk for.
NYE HUNDESKILT
Stor takk har også Ole Nesbakken
fortjent. Har dere sett hvor fine
”hundeskiltene” våre er blitt!
Det er hans verk. Også en god
dugnadsinnsats.
KILDESORTERING
Nytt av året er at vi nå skal kildesortere papp og papir, samt glass
og metall. Nye beholdere for disse
tingene er plassert ved våre øvrige
containere for restavfall og såkalt
”farlig avfall”.

SIGNALMASTEN
Det er ikke svært lenge siden vi
hadde signalmasten nede til
oppussing. Men nå er det
påkrevet igjen. Det har tidligere
vært gjort for dårlig arbeid, det
må vi bare innrømme. Det bærer
masten nå preg av. Under
Signalmastens Venners årsmøte i
september ble det besluttet at
masten tas ned i høst, for å gi den
en grundig behandling.
Renskraping , lusing av de største
sprekkene, diverse lag med olje og
flere lakkstrøk må til. Og masten
skal ikke opp igjen før dette er
samvittighetsfullt utført. Man vil
denne gangen ikke la seg stresse
av sesongåpning eller andre
begivenheter, men ta den tiden
som trengs for å sette masten i
god stand.

Signal

Aksel har heist opp Tom for å løsne gaffelen

MORINGER
I hardt sønnavær vil sikkert
mange ha registrert at den ytterste
delen av både D- og E-brygga har
gjort en knekk på seg. For å sikre
oss bedre mot bryggehavari
engasjerte vi tidligere i høst K. A.
Dykkerservice til å legge ut ekstra
moringer. En 2,5-tonns betongmoring mot syd ble lagt ut ved
hver av de to nevnte bryggeendene. Godt for nattesøvnen.

Ønsker dere alle
en riktig god vinter!

35

Signal_desember 2012_L1 10.12.12 17.32 Side 36

Sportslig perspektiv:

Seilidrett i endring

Signal

Vi kan se tilbake på nok et aktivt
og godt år i Moss Seilforening!
Vi har opprettholdt foreningens
renommé som en av landets beste
leverandører av seilsportarrangementer. Stor-NM 2012 blir omtalt
som tidenes beste i sitt slag, Moss
Raymarine Race holdt høy
sportslig standard, og våre
treningssamlinger har vært
populære og gode. Vi har kunnet
gratulere Celine Herud som
verdensmester i Laser 4.7,
Mathias Mollatt som norgesmester i Laser Radial og sølvmedaljevinner i Laser Standard og
Pål Tønnesson som norgesmester
i Matchseiling og bronsemedaljevinner i X-35. Mange yngre
mosseseilere var med under
Mesternes Mester i høst, der
NORsteam-laget med Monica
Rodal og Erik Snerlebakken kom
lengst. Gratulerer og takk til alle
som bidro til at Moss Seilforening
igjen kunne levere på vann og på
land. Dette har vi all grunn til å

Flott RS Feva felt i Raymarine Race.
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være stolte av!
Fortsatt er det hvite seil i
Værlebukta hver onsdag, men det
er noen år siden vi så de virkelig
store kjølbåtfeltene. De fleste
kjølbåtene napper i fortøyningene
med seilene tørt lagret under
dekk, og det kan synes som om
tid til å seile er blitt en
mangelvare for våre gode kjølbåtseilere. I stedet domineres
bukta gjennom hele sesongen av
iherdige jolleseilere og ivrige
kiteseilere. Etter å ha markert seg
i Værlebukta i flere år med høy
fart og akrobatikk for seil, har en
gruppe engasjerte kiteseilere tatt
initiativ til organisert kiteseiling
på racingbrett i Moss. I høst
kunne vi dermed ønske en
nyetablert gruppe kiteseilere
velkommen til Moss Seilforening.
Kiteracing følger stort sett samme
reglement som andre former for
regattaseiling, og den nye
kitegruppa legger opp til ukentlige

treningsregattaer. Kan vi av dette
konkludere at kjølbåtseiling er
gått ut på dato, eller er det andre
faktorer som spiller inn?
Flere har innsett at den
morsomste seilingen ikke nødvendigvis skjer i de største båtene,
og mange tror at fremtiden for
voksne seilere ligger i små, like
kjølbåter. Samtidig ser vi en
tendens til at regattaene endrer
seg. Seilingen foregår gjerne nær
land på kortere baner enn før.
Seiling i puljer der man bytter båt
underveis, er populært. Når
båtene ikke lenger forsvinner til
havs, blir seilingen mer sosial og
publikumsvennlig. Men foreløpig,
kanskje i påvente av et entypeprosjekt med tilstrekkelig tyngde,
ser det ut til at de voksne seilerne
trekker til Master klassen i Laser
for å få seilkonkurranse på like
vilkår.
Jollegruppa i Moss Seilforening
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behov og et potensial for et
strukturert kurstilbud for voksne
med interesse for storbåtseiling og
turseiling. Det er et stort potensial
for å styrke aktivitetene for
voksne seilere i kjølbåt, men vi
mangler opplæringsbåter og
trenere.

Gedigent premiebord fra Raymarine.

viser vei med høy aktivitet, stort
engasjement og gledelig vekst
både i Laser- og RS-Fevagruppen.
Med god støtte fra Sparebank1 og
Sparebankstiftelsen Østfold
Akershus får vi i 2013 flere RS
Fevajoller og flere sikringsbåter.
Jollegruppa legger opp til flere
treningssamlinger, og de setter
fokus både på bredde og topp.
Nøkkelen til suksessen ser ut til å
være en kombinasjon av
systematisk miljøutvikling og
dyktige trenere. Det blir gøy å
trene, og timene på vannet gir
resultater. Dette er en modell til
etterfølgelse. Vårens matroskurs i
kjølbåt bekreftet at det er et

Moss Seilforenings viktigste
ressurs kan sies å være naturressursene i Værlebukta, med
åpne og vindfulle forhold. Dernest
er foreningens styrke en engasjert
og kompetent gruppe seilere,
trenere, arrangører, dommere og
frivillige. Sammen har disse
opprettholdt foreningens rykte

Lars Grandes minnepremie 2012 til Team Normar.

som en av landets beste
leverandører av regattaarrangementer. Samtidig er det
viktig at vi ikke drar veksel på de
samme kreftene hver gang. Vi
trenger derfor flere engasjerte
seilere, foreldre og seilinteresserte
til å slutte opp om arrangementene våre. Ambisjonen for 2013 er
å få til en mer langsiktig
planlegging med innsats fra flere.
Jeg ser frem til en sesong med
gode, sosiale og levende
arrangementer på Søly.

Signal

Toskrog regattabåter i Raymarine Race.

Trygve Leergaard,
sportslig leder
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Fullt hus under presentasjonen av
strategi og utviklingsprosjektet for Søly
En meget stor og engasjert
forsamling, benket seg i klubbhuset 28. november for å høre om
forslag til ny foreningsstrategi og
orientering om utviklingsarbeidet
med anlegget i Søly.
T & H og Jollegruppen ga oss
innledningsvis et innblikk i
høydepunktene fra årets
seilsesong, hvor Stor NM og
Pinseturen var de begivenhetene
som nok kommer fremst i
minneboken.
Strategiplanen
Hvor står vi? Hvor går vi?

Signal

Moss er seiling! er dagens slogan.
Livslang seiling – er foreningens
nye visjon. Visjonen er forankret i
samtlige av foreningens grupper
gjennom strategiprosessen som
har foregått i år.
• Moss Seilforening skal være et
naturlig aktivitetssentrum for
seilinteresserte i alle aldre.

• Foreningen skal ha et allsidig
og bredt tilbud innen båtliv
og seilsport til rekreasjon og
konkurranse på regionalt,
nasjonalt og internasjonalt
nivå.
• Foreningen skal være åpen for
alle og det skal være lav
terskel for å kunne delta.
Hovedmålsetning
1. Moss Seilforening skal være
attraktiv for båtinteresserte i
alle aldre
2. Moss Seilforening skal ha et
aktivt og levende foreningsmiljø
3. Moss Seilforening skal ha
allsidige maritime aktiviteter
4. Moss Seilforening skal være et
kompetansesenter for seilsport
(og båtliv)
5. Moss Seilforening skal ha
trygge og forutsigbare
finansielle ressurser
Møtedeltagerne uttrykte at det

Perpektivskissen fra InSitu AS med planlagte tilbygg til høyre for klubbhuset

38

var lett å få eierskap til forslaget
og så på strategiplanen som et
godt overordnet styringsverktøy
for fremtidig utvikling av
foreningen.
Utvikling av anlegget i Søly
Årsmøtet 2012 har gitt hovedstyret i oppdrag å fremlegge en
utviklingsplan for rehabilitering
og opprusting av hele anlegget for
å dekke fremtidig behov til et
flerbruksanlegg med en 40 års
horisont for godkjenning av
årsmøtet i 2013.
Prosjektgruppen under ledelse av
Glenn Peterson har nedlagt et
betydelig -og godt arbeid med å
utvikle en plan for i vareta
brukergruppenes behov samt
nødvendig rehabilitering av
anlegget etter over 30 års drift.
Rehabilitering- og utviklingsarbeidene forutsettes påbegynt i
2014 med ferdigstillelse i 2015.
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Prosjekgruppens medlemmer.

Hans Egil kommenterer forslaget til planløsning

Hovedtrekkene
*Havna mudres, moloer
forsterkes og utstyres med
publikumsplatform samt jollebrygge/ramper alt innenfor dagens
moloer. Det er ikke planlagt
utvidelse av havna, men nye
fleksible brygger gir noen flere
båtplasser og en del plasser for
større båter enn i dag.
* All "innmat" i havna, flytebryggene og teknisk utrusning
skiftes ut med moderne utstyr
med 40 års levetid
* Installering av utstyr for å samle
opp spillvann fra spyling av båter
Klubbhuset
• Eksisterende klubbhus
ombygges og påbygges en
"sportsfløy" mot nord og
utvides noe mot syd for å gi
plass til blant annet nytt
kjøkken og kontor – alt
innenfor gjeldende
reguleringsplans bestemmelser.
Huset blir derved et moderne
flerbruks hus.

For eksempel flyttes alle jolleaktivitetene til området rundt
klubbhuset.
Anlegget vil dermed fremstå som
mer ryddig med rene linjer og
klart definerte områder for de
forskjellige aktivitetene og for
allmenheten generelt. Kaifronten
langs turveien foreslås utstyrt med
en trappeformet langsgående
rampe hvor man kan sitte i ro og
mak å se på aktivitetene i den
livlige nye havnen.
Finansiering
De fremlagte planene har en total
kostnadsramme på kr. 20 mill.
Investeringsbehov:
Havn kr. 15 mill.
Hus kr. 4 mill.
Uforutsett kr. 1 mill. = kr. 20 mill.

Antatte lånebetingelser:
Annuitet, 40 år, 5,2 % pa.
Det ble vist et eksempel på
hvordan et kostnadsbilde kunne
bli, basert på egenkapital
kr. 5 mill., lån kr. 15 mill. noe
som i dette eksempelet ga en
økning for en 3,5 meters bred
båtplass på ca. kr. 300/år.
Etter hovedstyrets og prosjektgruppens vurderinger er det fullt
forsvarlig og mulig å finansiere
prosjektet med en relativt liten
økning av kostnadene for
medlemmene og de som har
båtplass i havna. Hovedstyret vil
foreslå for årsmøte hvordan
finansieringen kan gjennomføres.
Planene som ble presentert ble
entusiastisk kommentert av
medlemmene og hovedstyret ble
av medlemsmøte unisont
oppfordret til å ferdigstille strategi
- og prosjektarbeidet i den
retningen som ble presentert.

Hans Bjørn Paulsrud
Referent

Signal

Utomhus arealene
Det planlegges å samle aktivitetene mer enn tilfellet er i dag.

Stor interesse for de nye planene.
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Kanalbroene i Moss
fra 1857 til 2012
Historikk og framtidstanker ved Arild Johnsen
På årsmøtet i Moss Seilforening i
2009 ble det enstemmig vedtatt at
foreningen aktivt skulle arbeide
for å få åpnet kanalbroen. Vi ser
nå at saken igjen har kommet på
den politiske dagsorden.
Kanalbroene i et historisk perspektiv.
I et historisk perspektiv har det
vist seg at en åpning av kanalen
har ført til et betydelig oppsving
for byen. Bakgrunn for dette er
det alltid er valgt fremtidsrettede
bro løsninger.
I det etterfølgende beskrives følgende bro løsninger:
- Broen fra 1857
- Broen fra 1888
- Broen fra 1957/ 1961

Signal

Broen fra 1857 ble først lansert
av den kjente svenske kanal byggeren oberst Nils Ericsson. Han er
mest kjent for å stå for byggingen
av Gøta Kanal som ble åpnet i

Kart fra 1879 som viser trasen for den første broa.

Den første broen. Nyplanta trær i Kanalparken.
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1832. Han ble engasjert som
konsulent for byggingen av
Kanalen gjennom «Werlesanden».
I sitt forprosjekt som er datert
Stockholm 3 dje juni 1851
lanserte han et forslag til en bro
på pongtonger. Imidlertid ble
disse planene endret slik at man i
de endelige planene, som ble
godkjent av havnedirektør
Johnsen i januar 1854, ble
besluttet å gå inn for en bro som
var mulig å åpne. Dette medførte
at Motala Värkstad ble engasjert
til å bygge en jerntrekkbro i
2 deler. Denne ankom 20. august
1855 og var ferdig montert og ble
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levert 29. oktober 1855. Broens
lengde var 120 fot (ca. 36 m) og
13 fot bred (ca. 4. m.). Denne ble
åpnet ved å trekkes på land.
Broen knyttet sammen Jeløy gaten
og Verftsgaten. og lå nært til
Tollboden.
Broen av 1888 ble flyttet syd over
samtidig som kanalen ble utdypet
til 20 fot. Denne bro traseen fikk

en direkte tilknytning til
Helgerødgata på Jeløy siden. På
bysiden gjorde veien en sving inn i
Jeløygata. Broen som ble bygget
av Moss mekaniske Værksted var
en tidsmessig svingbro med
dobbelt kjørevei og fortau for
gående.
Avstanden mellom brokarene ble
80 fot mot 40 fot tidligere.

Broåpningen forgikk ved at man
sveivet de to bro delene, slik at de
ble stående parallelt med kanalbredden. At dette var en hensiktsmessig brokonstruksjon viser at
den fungerte helt fram til 1952.
I 1947 åpnet broen 35 ganger i
gjennomsnitt pr. døgn - noe som
medførte en del trafikkforstyrrelser.

Signal

Kanalbroen fra ca. 1910 – Bastø passerer.
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Broen mot Jeløya ca. 1920.

Broen mot byen ca. 1930.

Signal

Broen av 1957 fulgte den samme
traseen som -88 broen. Selve
kanalbroen ble formelt åpnet
5. august 1957. Da hadde det
vært en langtrukket debatt om

42

man skulle ha en klaffebro , en
fast bro eller en høybro med et
trasse fra Thorneløkka til Gimle.
En høybro med en seilingshøyde
på 30 m. hadde lenge sine til-

hengere. I 1954 var Moss
mekaniske verksted i start fasen
for bygging av en ny klaffebro før
det endelige vedtak var fattet i
bystyret. Imidlertid ble beslutning-
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Den 4. november i 1961 ble forlengelsen av kanalbroen – Rådhusbroen – åpnet.
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en om en klaffebro fattet og den
ble tatt i bruk 7. august 1957
Denne broen var 23 m. bred og
hadde en betydelig kapasitet.

I midten av 1970 åra ble
Kanalbroa sveiset igjen og ble
dermed en fast bro. Dette
begrenset muligheten for seilbåter
og større fritidsbåter å seile
gjennom kanalen.
Hvilket skip som var den siste
som seilte gjennom kanalen
kjenner jeg ikke til.

som kan åpnes. Det er kommet
klart fram at broen fra 1957 er
utslitt og må erstattes med en ny. I
mellomtiden er kanalbroen blitt et
statlig ansvar ved at den er en del
av riksveisystemet. I den sammenheng er det konstatert at det
utredes 2 alternative løsninger. En
bro med fire felt, plass til syklister,
brede fortau og kollektivfelt, eller
en moderne bro som kan åpnes
for passasje for fritidsbåter.
Kostandene varierer fra 70 – 140
millioner kroner, alt etter valg av

Konklusjon.
Statens vegvesen har fremmet et
alternativ for å bygge en ny bro
etter at den nåværende bro er
nærmest utslitt. De har vurdert
bl.a. et alternativ for en teknisk
løsning med en bro som kan
åpnes. Etter min og seilforeningens mening bør vi denne gangen,
som flere ganger i historien, velge
en fremtidsrettet løsning. Denne
gangen må det også velges en bro
som kan åpnes. Dette vil gi
fremtidsrettede utviklings-

Broløsningen de valgte i Newcastle i England.

Signal

Hva med en bro for vår
generasjon?
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Jeg har i denne artikkelen forsøkt
å gi en kort oversikt over 155 års
kanalbrohistorie. Hver gang det
ble tatt beslutninger om en ny bro
har det blitt en bro som åpnet
kanalen for båttrafikk. Noe som
har ført til at mange titusener
båter har benyttet leden gjennom
kanalen på sin vei til og fra
industrien i Mossesundet eller til
andre destinasjoner. Vi står nå
som i 1957 foran en debatt om
det skal bygges en fast eller en bro

løsninger. Den dyreste er
kostnadene for en bro som kan
åpnes.

muligheter for byen. Da kan 70
millioner kroner som er
merkostnadene for en klaffebro
ikke være avskrekkende.

Det utredes også en egen gang- og
sykkelbro syd i kanalen.
Valg av konstruksjon
I flere byer både her i landet og i
utlandet er det valgt brokonstruksjoner som har blitt en
berikelse for bysamfunnet og en
turistattraksjon. Etterfølgende
bilde viser den broløsningen de
valgte i Newcastle i England.

Kilder:
F.A.Z Sandberg : Kjøbstaden
Nils Johan Ringdal: Moss bys
historie .1880 -1990
Moss Avis 19.07.2012. Artikkel
av Helge Warberg - Knoll
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Med Åshild og Harald i Middelhavet

Fra Tyrkia og tilbake til Hellas
sommeren 2012
Resymé: Sommeren 2009 seilte vi fra Moss i vår Rasmus 35, en Hallberg Rassy fra 1975, ”Pierina
III”. Ferden gikk gjennom de europeiske kanaler, via Paris til Marseille. I 2010 seilte vi langs den
franske og italienske riviera, krysset Adriaterhavet til Hellas og satte båten på land i Messolonghi.
I 2011 ble seilasen gjort på tvers nord i Egeerhavet via Sporadene og endte opp i Finike i Tyrkia.

Vi forlater Tyrkia
Vi fant Pierina III vel på plass i
Finike den 21. juni. Da hadde
skipperen vært der nede noen
uker i mai, fulgt opp en del

nyinvesteringer og gjort båten
sjøklar, men han reiste hjem i
anledning sin 70-års dag. Det
er smart å handle i Tyrkia;

gode priser, flott håndverk og
ekspeditt levering.
Varmen slo i mot oss, og den

Signal

Bognü z Bü kü
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skulle vi få merke senere også!
Vi regnet med at vi ville bli
akklimatisert, men i år tok det
lang tid. Det var godt over 35
grader i skyggen, men med 28
grader i vannet, klagde vi ikke.
Vi tok avskjed med marinaen
og seilte til Kekova Roads, et
herlig, lukket område med
skjønne ankringsplasser. Dette
er et område der en folkegruppe som kalles lykierne,
bosatte seg for over 4000 år
siden. De ble senere utryddet,
deres skriftspråk er ennå ikke
tydet, men monumenter og
rester av deres steinhus er fortsatt å se i området. Historisk
sett et veldig interessant
område. Her ble vi et par
dager, lå for det meste i vannet
– bedre kunne vi ikke ha det!
Etter et par dager i Kas` nye
marina, tok vi strekket på 52
nm til byen Fethje. Vi kranglet

Fortøyd på Kalimnos
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Far og sønn på Ithaca

oss til en fin plass på en
pontong og reserverte plass på
restauranten til kveldens finale
i forball-EM! Bare 15 nm fra
Fethje ligger nok en herlig
bukt, Boynüz Bükü. Der
ankret vi på 3 meters dybde,

og igjen måtte vi på hodet ut i
det klare vannet. Inne på land
var det en herlig restaurant i
vannkanten med egen brygge
til sine gjester. Også her ble vi
noen dager.
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Den 5. juli seilte vi til
Marmaris, 45 nm unna. Det
ble en våt tur med frisk vind
og krappe bølger midt i mot.
Egentlig ble vi litt lurt av
værmeldingen, som var godt
studert kvelden i forveien.
Over hele Middelhavet har vi
hatt god tilgang på internett,
og det er nyttig, ikke minst for
å følge med på værvarslene. Vi
kjøper en USB-stick for en
engangssum, og har internett
overalt hvor det er mobildekning. Den værstasjonen vi
har brukt mest, er
www.weatheronline.co.uk.
Gå videre på forsiden til
”sailing” og velg det havområdet du befinner deg i. De
værvarslene som her gis, har
stort sett vært veldig gode og
forutsigbare!
Innseilingen til Marmaris er
godt skjermet, så her fikk vi

Gresk sommer

noen fine dager, om enn litt
ufrivillig. Toalett-systemet var
”potte tett”, forstenet innvendig i rør og kraner. Varmen
var blitt nesten uutholdelig,
svetten silte, pusten gikk tungt
og kreftene ble utfordret. Båten
måtte på land; alt ble skiftet ut

mens vi bodde på hotell m/aircondition og svømmebasseng.
Det ga krefter til å fortsette
seilasen, selv om vi målte over
43 grader i skyggen! Vi fikk
forståelse for at de fleste
nordiske seilere her nede velger
å reise hjem i juli og august.

Signal

Klosteret på Patmos
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Etter hvert utklarerte vi fra
Tyrkia, igjen en møysommelig
prosess. I dag gir Tyrkia oss
opphold i 3 måneder, og
deretter må du være ute av
Tyrkia i 3 måneder, før du på
nytt kan få 3 måneders
opphold. Dette var
uproblematisk for oss, da vi
den 13. juli seilte vestover og
innklarerte i Hellas på den
sjarmerende øya Simi.
Vel vitende om kritikkverdige
politiske og menneskerettslige
forhold, er det ikke noe som
kommer til overflaten for oss
turister. Vi forlater Tyrkia med
bare gode minner, om arbeidsomme, vennlige og trivelige
mennesker!

Dodekanesene, fra Simi til
Patmos
Etter tre og en halv time med
byråkratiet på Simi, hadde vi
på nytt skaffet oss en godkjent,
gresk Transit-logg. Den er et
absolutt krav for seiling i
greske farvann. Den gir båt og
mannskap retten til å være 6
måneder i landet, noe Port

Matros Jonas

Police i de ulike havnene
kontrollerer. Senere på dagen
ankret vi opp i den herlige
lagunen Panomitis på sydvestsiden av øya. Et stort
kloster ligger inne ved
strandkanten, herlig opplyst i
de mørke kveldene.
Vi valgte en nord-vestlig kurs i
håp om å slippe å få meltemien
(nordavind 14 – 22 m/s) på
kryss. Forsatte seilasen langs de

dodekanesiske øyene, som alle
ligger utenfor det tyrkiske
fastlandet. Tilbake til Kos, øya
til Hippocrates og til
Kalimnos, svampdykkernes øy.
Nå var temperaturen mer
levelig og vi trivdes bra så
lenge den var under 35 grader.
I Lakki marina på Leros var vi
igjen i kjente trakter. Lakki by
står fortsatt igjen med falleferdige hus og palasser;
bygninger som Mussolini fikk
bygd da han ville gjøre Lakki
til en fascistisk mønsterby med
”Art Deco”-arkitektur.
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Øya Patmos var en flott
opplevelse! Her ankret vi inn
mot en kommunal brygge hvor
vann og diesel kjøpes fra små
tankbiler. Vi ankrer ofte til
kommunale brygger. Som en
hovedregel er det gratis å ligge
der, men det hender at Port
Police skal ha noen få euro per
døgn i havneleie. Det betyr at
havneutgiftene blir betydelig
redusert, noe som klart merkes
på reisebudsjettet. For øvrig er
Morgenkaffe
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utgifter til mat og drikke, både
i Tyrkia og i Hellas, langt
under halvparten av det vi er
vant til fra hjemlandet, så
pensjonen holder godt!
Patmos får omtrent daglig
besøk av cruise-skip. Over
Patmos by ligger et stort
kloster som er over 1000 år
gammelt. Nedenfor klosteret
ligger ”Den Hellige Grotten”,
der apostelen Johannes skal ha
skrevet Åpenbaringen, det siste
kapittelet i Bibelen. Det var en
underlig opplevelse å stå der
inne i steingrotten; et sted der
tusener av kristne kommer på
sin pilegrimsreise.
Meltemien holdt oss på øya i
fem døgn før vi fortøyde båten
på Leros og tok en snarlig
hjemreise, da skipperen måtte
hjem for et lite operativt
inngrep.

Kykladene
Klargjøring på Leros
Med Ryanair fra Rygge til Kos
og ferge til Leros, var det en
liten dagstur for Harald ned til
Pierina III den 27. august. Det
ble vasking og båtstell til Per L
skulle komme. To gamle seilervenner skulle igjen på seiltur!
Men dessverre! Ryggen til
skipperen slo seg vrang, og
meltemien åpnet for kraftige
kulinger fra nord. Litt oppgitte
ble vi jo, men vi er etter hvert
blitt vant til å bli stoppet av
disse kraftige vindene i det
uforutsigbare Egeerhavet. Vi
koste oss i sommerværet på
Leros før Per tok ferge videre
og traff sin Turid på Idhra.

Naxos
Vi la veien videre om Naxos.
Etter 36 nm fant vi god havn
inne i Naxos by og ble møtt av
gamle barndomsvenner fra
Moss, Eigill og Karin, som de
siste 10 årene delvis har bodd

på Naxos. Dagen etter ble vi
hentet, fikk omvisning på øya
og hadde en herlig kveld
sammen på den praktfulle
eiendommen deres. Naxos er
den største øya på Kykladene
med over 22000 innbyggere.
Vi merket at prisene steg jo
lenger vestover vi kom. Øya
hadde også et mer moderne
preg.
Serifos
Vi ville benytte det gunstige
sommerværet og seilte 47 nm
videre vestover til øya Serifos.
Her ble vi i fire døgn. Øya,
som de fleste seiler forbi, var
en skjønn idyll! Den gamle
hovedstaden, Chora, omkranset nærmeste fjelltopp med
sine hvite småhus, men i dag er
de mest feriehus for grekere.
Derfra var det et flott utsyn
over Kykladene. Men det var
tungt å gå alle de små trappene
som førte oss til toppen. Byen
hadde aktiv fergetrafikk, mye
biler og folk kom, men hva
gjorde de på denne brunsvidde
øya?
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Avreise til Kykladene
13. september kom Åshild til
Athen, og to dager etter var vi

igjen sammen i båten vår –
herlig! Været var nå gunstig,
og vi seilte fra Leros rett vest
til ei lita øy, Levitha. Her fant
vi en herlig uthavn. Natta var
svart, havet fløyelsmykt,
magien hersket under stjernehimmelen. Delte dette med fem
andre båter i bukta.
Amorgos
Videre neste morgen etter
morgenbadet. Været var slik
som en drømmer om; en ekte
gresk ”septembersommer”!
Etter 35 nm ankret vi opp på
Amorgos. En liten, hvitmalt
husrekke omkranset havna.
Gratis kommunal brygge, og
tavernaen disket opp med
herlig, mørt geitekjøtt! Utrolig
idyllisk, den kykladiske
sjarmen gjorde at roen senket
seg.

Ny innredning fra Tyrkia
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Patmos by

Kithnos
Også denne øya så ut som en
brunsvidd steinørken, nærmest
et månelandskap. Men så seilte
vi inn i den koselige havna
Merika, som lå omkranset av
palmer og grønn vegetasjon.
Godt med tavernaer og en
herlig sandstrand like ved. Øya
hadde sjel, hit kommer vi gjerne tilbake!! Tettstedet bar preg
av nyere bebyggelse og en vilje
til å skape noe i det ”stakkars”
Hellas.

Signal

Ringen er sluttet!
Den 26. september dro vi opp
50 meter ankerkjetting og satte
kursen mot det greske fast-
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landet. Vi fikk fin plass i
Olympia-havnen, like ved byen
Lavrion, ca. åtte mil fra Athen.
Nå var vi tilbake der vi i fjor
satte kursen for den nordlige
seilasen gjennom Egeerhavet.
Vi hadde totalt besøkt 21
greske øyer som alle hadde gitt
oss uforglemmelige opplevelser.
Nærmest en eventyrlig reise!

Tilbake til Messolonghi
Etter noen dager i Olympia
marina, seilte vi til øya Aegina,
rett utenfor Athen. Der møtte
vi fire andre norske båter, alle
med ulike destinasjoner.

I Aegina er det et pulserende
liv, ikke minst setter alle hestedrosjene sitt preg på bybildet.
Skipperen fikk seg et ufrivillig
bad i havnebassenget da gangveien til en norsk båt røk i det
et visittkort skulle leveres.
Det var nå deilig å være i et
farvann der meltemien sjelden
får tak. Å tøffe gjennom
Korintkanalen er en flott
opplevelse, der 80 meter høye
sider synes å kunne rase ned
når som helst. Men jevnlig
vedlikehold holder imidlertid
kanalen i orden.
Etter Korint seilte vi til den
vakre øya Trizona. Her står
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På Amorogos

Signal

På Serifos
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Åshild til rors

idyllene i kø rundt et gammelt,
forlatt marina-anlegg, der en
kan ligge gratis så lenge en
ønsker.
7. oktober fortøyde vi igjen,
etter to år, i Messolonghi
Marina. Pierina III ble
gjenkjent og hyggelige grekere
tok imot oss. Nytt var butikk
og restaurant i havna.

Besøk og hjemreise

Signal

Etter noen dagers forberedelse,
mottok vi Hans-Jørgen og
Jonas (9 år), som kom fra
København (barn og barnebarn). De hadde satt av ei uke
til seilas sammen med oss i
greske farvann.
Vi planla å seile til øya Ithaca,
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men et kraftig uvær tvang oss
nordover til Astakos (33 nm),
der vi ble liggende værfast i tre
døgn. Thunderstormer og
regnskyll feide stadig over oss,
men den fjerde dagen lysnet
det! Vi seilte over til Ithaca, en
av de skjønne, grønne øyene i
Det joniske havet.
Det ble mye bading i uthavn
og spennende jollekjøring med
Jonas. Senere fikk vi en trivelig
dag i hovedstaden Vathi. Jonas
var matros, tok oppvaska og
tørket dekket fritt for dugg
hver morgen! I tillegg holdt
han utkikk i baugen.
Tilbake i Messolonghi etter det
trivelige besøket, begynte vi å

forberede opptak. Den 24.
oktober ble båten satt på land,
hun ble vasket og polert, og er
klar for nye eventyr våren
2013! Vi har hatt en flott
sommer, og båten har innfridd
alle våre forventninger i løpet
av over 800 nautiske mil.
Men nå så vi fram til å reise
hjem til leiligheten på Jeløya og
ikke minst igjen å kunne treffe
familie og venner!

Seilerhilsen
Åshild Thunes og
Harald Molvig
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Hollenderseilasen – som
klassevinner med TEAM NORMAR
God start i fri vind mot lo merke,
første rundingsmerke ligger veldig
skjevt i forhold til startlinjen slik
at lo merke blir favorisert, både
med tanke på avstand til merket
og mer vind. Runder utlagt merke
som nr. 2 i klassen, seiler forbi
båten som runder på innsiden av
oss og leder klassen mot runding
på Mølen.
Til utlagt merke ved Mølen:
Mest trykk kommer fra SØ, og vi
holder en sydlig kurs og seiler etter
trykket. Viktig å ikke komme for
langt syd, og vi faller av og seiler
underkurs når vinden fyller, og
skjærer opp når det løyer. Holder
på aktivt med dette på hele
strekket og øker avstanden til
båtene bak.
Mølen til Hollenderbåen:
Rundingen av Mølen går greit, og
vi slår på vindskiftene på vei mot
Hortenskrakken. Veldig varierende
vind i retning og styrke. Ved
Bastøy går noen av våre
konkurrenter på vestsiden av øya
idet de får en lokal vinddreining

mot vest på vei inn på baksiden.
Vi går på utsiden/øst og møter
dreiningen som kommer.
Dreiningen er øst. De som gikk på
innsiden, har gått på en gedigen
blemme og er ute av tetkampen.
Ved Mefjordbåen gjør strømmen
seg gjeldende, og vi søker strømle
på vestsiden og slår oss opp på
skiftene ved Slagentangen. Vinden
øker, og vi bytter fra lett til tung
genua. Styrbord strekk i strømle
tett på Bolærne og ut til runding
av Hollenderbåen.
Hollenderbåen til mål:
Vinden øker hele veien inn, og vi
går Larkollsundet på vei nordover.
Våre konkurrenter i klassen er
langt bak og SMSene tikker inn
med meldinger om at blant annet
Blåne (Færder-vinneren) har runnet Hollenderbåen 1,5 time etter
oss... Klasseseier og andre plass
overall på den lengste banen blir
resultatet. Vi er strålende fornøyd!
Vi kan nå si at vi har lært båten
godt å kjenne, farten er
upåklagelig under de fleste

forhold. Båten har et smalt spor,
men når man finner sporet, går
den skikkelig fort. Vi er selvsagt
ikke fornøyd med at det har tatt så
pass lang tid å finne ut av båtens
potensial, men båter uten akterstag
og med fathead storseil må seiles
på en spesiell måte som vi ikke var
kjent med på forhånd.
Mannskapsmessig fungerer det
utrolig bra, rett mann på rett
plass. Må fremheve startene våre
som har vært fantastisk bra nå i
høst, både i Hollenderseilasen og
også i Ray Marine Race. Erik
Holme, som er rormann og startsjef om bord, har virkelig truffet.
Vårt samarbeid med Normar går
nå mot slutten og vi jobber med
nye prosjekter for de neste årene.
Fire sesonger har vi seilt i Team
Normar og har lært masse om
storbåtseiling og oppnådd alle de
målene vi satte oss på forhånd,
pluss litt til!
Med seilerhilsen fra Team Normar
Jørn-Erik Ruud

Signal
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Verdensmesterskapet er sikret og det norske flagget er ”heist” på bommen.
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Adresseendring
Har dere, eller noen dere kjenner, gjort adresseendring?
I løpet av 2012 har vi hatt en del eksemplarer av «SIGNAL» som istedet for å bli retunert
hit, burde vært hjemme hos de som er medlemmer av Moss Seilforening.
Vi kan desverre ikke lenger ta ansvaret for hvor de neste utgavene av «SIGNAL» skal sendes.
Dette blir nå den enkeltes ansvar.
Derfor ber vi alle om å holde oss ájour med nye adresser.
Send oss nye adresser:

Post:

Moss Seilforening,
Boks 1011, Jeløy,
1510 Moss
E-post: hans@online.no

Ønsker du en

Jubileumsbok
Henvend deg til
Havnesjefen

Reaksjonen ønsker alle våre lesere
en riktig
Signal

God Jul og Godt Nytt År!
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Moss Seilforening er avhengig
av hjelp fra næringslivet!
Og dette er de som støtter oss:

Helly Hansen AS
Raymarine Norge AS
Seatronic – Båtutstyr AS
Atlantica
Handelsbanken
Sparebank 1 Østfold Akershus
Sparebank1-Stiftelsen Østfold Akershus
Moss To-Takt AS
Moss Kommune
Norges Idrettsforbund
Visit Moss
Fuglevik Båtservice AS
Kaefer
Håper du støtter dem!
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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.no
Redaksjonsansvarlig: Runar Thøgersen
runat@online.no
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Allkopi Sarpsborg AS - 69 12 72 10

MOSS SEILFORENING

