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Kjære seilvenner!
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Det har vært en vår
med mye ruskevær
både utendørs og i
foreningen vår. Etter
medlemsmøtet 7. mai
er imidlertid det gode miljøet på
vei tilbake. Det hjelper når fakta
kommer på bordet og feilaktige
rykter blir avklart. La oss nå
fremover bygge vår forening
videre til fellesskapets beste, sten
for sten med god intern
kommunikasjon. Det som er
godt for foreningen er godt for
medlemmene.

mudringen ved den forestående
rehabiliteringen av havna. Fordi
graden av forurensning tilsier at
alle masser som tas opp må
deponeres på land, vil kostnaden
for den planlagte mudringen
som ble vedtatt av årsmøtet i
februar beløpe seg til over 20
millioner! Det sier seg selv at
dette ikke lar seg gjennomføre.

Sjøbunnen i havna er i årenes
løp blitt betydelig forurenset av
våre båters bunnstoff. Ifølge de
prøvene som nå er tatt, består
forurensingen av kobber- og
tinnforbindelser som fantes i
bunnstoffene frem til
1990-tallet. Det er derfor
merkelig at slik forurensing ikke
ble påvist i bunnprøvene som ble
tatt ved forrige mudring tidlig på
2000-tallet. Prosjektgruppen
Søly-2015 baserte seg på disse
prøveresultatene da de vurderte
omfang og kostnad for

Konsekvensen av dette er at
ytterligere bunnprøver må tas og
at omfanget av mudringen må
reduseres. Allikevel, for å få et
tilfredsstillende område med økt
dybde i havna må budsjettposten
for mudring økes fra to millioner til minst fire millioner
kroner. Hovedstyret er av den
oppfatning at den vedtatte
budsjettrammen på 20 millioner
under ingen omstendighet skal
overstiges. Det er selvfølgelig
synd å måtte bruke så mye
penger på gammel moro, men

siden de andre hovedelementene i Prosjekt
Søly-2015 synes å være
robust budsjettert leter
vi nå med lys og lykt
etter muligheter til å redusere
andre budsjettposter. Når vi
inviterer til ekstraordinært årsmøte den 26. august, er det for å
legge frem et robust alternativ
plan innenfor de vedtatte
kostnadsrammene. Følg med på
vår hjemmeside for offisiell
innkalling og saksliste. Dette vil
bli lagt ut så snart alle data er
ferdig gjennomarbeidet i
samsvar med våre lover.
Jeg ønsker alle en god sommer
og trygg seilas hvor hen dere enn
måtte velge å sette kursen. Vi
sees til høsten!
Med beste hilsen
Hans Bjørn Paulsrud
Hovedstyrets leder
www.moss-seilforening.no

I mer enn 20 år og rundt
50 utgaver av Signal
ved avtroppende redaktør Runar Thøgersen
Medlemsbladet hadde ikke vært
det samlende ”limet” i foreningen
om vi ikke også hadde publisert
alle de interessante og gode
artiklene, med rikt bilde materiale,
fra alle som deltok eller var
ledere på ulike lokale, nasjonale
og internasjonale regattaer i
inn- og utland. Her har blant
annet Mathias og Peter Mollatt
bidratt med mange artikler og
fine bilder. La oss her heller ikke
glemme Team Normars beretning
fra deltakelsen i ”China Cup”
utenfor Hong Kong i 2008. Den
faste spalten, med instruktive
bilder, fra vår havnesjef Aksel,
har alltid vært til glede og ikke
minst til stor nytte for et positivt
havnemiljø.
Jeg vil benytte anledningen til å
takke alle som, gjennom mine 20
år som redaktør, har bidratt med
små og store artikler. Tusen takk!
Og så til slutt mitt lille
hjertesukk;
Personlig, og etter mange tilbakemeldinger fra medlemmer, mener
jeg foreningen taper på å spare
disse rundt 60.000 kronene som
Årsmøte vedtok ved å innstille
utgivelsen av Signal som et
trykket medlemsblad. Bladet har
blitt sendt i posten til alle
medlemmer, alle seilforeningene i
Oslofjorden, Moss Avis, ØSK,
NSF og alle kommunale utvalg i
Moss. Heretter vil Signal komme
som en nettutgave og begrenset
til maksimalt 32 sider. Dette
vedtaket inngikk i en sparepakke
for å nå de 20 millionene som
oppgradering av Søly-anlegget er
kalkulert til.
Jeg vil også benytte anledningen
til ønske Thor Christian lykke til
som ny redaktør og håper at også
han står på i de neste 20 år…
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Jeg har blitt bedt om å reflektere
over mine mer enn 20 år som
redaktør i Signal og rundt 50
utgaver.
Det hele begynte i 1990 da
daværende leder i seilforeningen
Erik Johnsen trengte noen til å
redigere et Signal som skulle
innholde alle årsberetningene til
foreningens Årsmøte i oktober
samme år. Som daværende
styremedlem og leder av Tur- og
Havseilergruppen, samt tidligere
erfaring som redaktør for
Sarpsborg Fotballklubbs
medlemsavis ”Fotballspilleren”,
tenkte jeg at det var både riktig
og mulig å kunne ta imot denne
utfordringen fra Erik. Med min
tidligere erfaring som redaktør,
ønsket jeg å ”sprite” opp
medlemsbladet med noen
selvskrevene artikler i tillegg til
årsberetningene som ble skrevet
av de ulike gruppelederne.
En serie i disse artiklene var i
mange år beretningen om historien
til ulike kjente fyr på svenske
vestkysten og deretter via
Torbjørnskjær og Færder nedover
og opp langs norskekysten. Men
det var viktig at det arbeid som
ble lagt ned internt i foreningen
”så dagens lys” og kom ut til
medlemmene via Signal. Dette
har vært det bærende konsept for
Signal gjennom disse 20 år jeg
har hatt gleden – ja virkelig stor
glede av å redigere medlemsbladet.
Selv da jeg året etter overtok som
leder av foreningen etter Erik,
hadde dette arbeid med Signal

gitt meg så meget at det ikke var
nødvendig å få overtalt andre til
å ta over ansvaret for redigeringen.
I 1990-årene ble i stor grad
Signal preget av referater og
utdypende omtale av alle de
nasjonale og internasjonale
regattaer vår forening stod som
arrangør av. Ikke minst VM for
Yngling i 1994 var en begivenhet
som preget Signal.
Siden kom artikler på rekke og
rad fra alle ”dypvannsseilerne” vi
hadde i foreningen. Først ut var
Per Andreas Vogt under tittelen
”En reise til Kvitsjøen, 1100 år
etter vikinghøvdingen Ottar”.
Philip Bain fra sin reise til
”Shetland av de gamle nordmenn
kalt Hjartland”. Fra Moss til
Tromsø med Harald Molvig
”Med s/y Pierina II på verdens
vakreste sjøreise”. I 2005 kom
”En sjøreise til 80 grader N til
Svalbard” ved Terje Skaare og
samme år var Harald igjen med
en langturberetning om en seiltur
til Helgoland. Året etter startet
Terje Skaare på sin fireårige
jorden rundt seilas og Walter
Kristensen hadde en seks siders
artikkel med flotte fargebilder fra
sin tur til hjemstedet Fjelldal i
Nord-Norge – 1100 nm utseilt
fra Moss.
Terjes langtur jorden rundt med
tilsendte artikler og flotte bilder
fra ulike verdens destinasjoner
underveis, var en stor berikelse
for Signal. Heller ikke å glemme
Harald Molvigs beretninger fra
kanalseilasen gjennom Frankrike
og via Middelhavet til de Greske
øyer. Stor takk til alle som bidro
med reiseberetninger. Harald er
nok den som har gitt oss aller
mest om sine mange seilopplevelser.
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Anton L. Zeiner til minne
Med stor sorg har vi mottatt
budskapet om at Anton L.
Zeiner døde 28. juni 2013.
Med Antons bortgang har
Moss Seilforening mistet vår
første formann, samt en av
foreningens grunnleggere og
æresmedlemmer.
Anton var en entusiastisk og
fremsynt ildsjel. På foreningens
stiftelsesmøte i 1960 uttalte
han ”Vi ønsker å blåse liv i den
«sovende seilforeningen» for å
gjøre seilsporten til en
allemannssport.» Zeiner
understreket at de ville satse på
småbåter for å få ungdommen
med på en karakterdannende
idrettsgren som ikke fortjente
det dyre og eksklusive preget
den hadde fått. Det ble etter
hvert også seiling med BB 11
kjølbåter hvor Moss
Seilforening tok godt for seg på
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Anton og Edith seiler på Værla i 2012
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premiebordene. Anton var selv
aktiv utøver og arrangør i
klassen.
Visjonen fra formannsperioden
holdt han fast ved, og arbeidet
målbevisst med den som farled
i forskjellige posisjoner og med
stor glød i over 50 år. Den siste
gangen Anton deltok i plenum i
foreningen var under
medlemsmøte i desember i fjor,
hvor foreningens nye visjon
”Livslang seiling” ble
presentert. Han strålte, uttalte
at dette hadde hans fulle
tilslutning og ønsket oss lykke
til med implementeringen.
Anton har i stor grad foreslått,
fått innstiftet og bidratt til
Moss Seilforenings æresbevisninger, senest Årets Seiler.
Han skaffet egenhendig en
verdifull pokal fra tidlig

1900-tallets seilaser. Pokalen er
nå foreningens høyeste
idrettslige æresbevisning.
Didrik Walbom’s minnepokal
kan beskues i klubbhuset med
vinnernes navn inngravert på
plakett.
Det ville føre for langt å ta
frem alt Zeiner har gjort og
betydd som foregangsfigur i
foreningen gjennom 53 år. Jeg
runder av med en stor takk –
og lover å føre foreningen
videre på trygg kurs.
Våre tanker går til Edith og
øvrig familie som har mistet en
hederskar. Vi lyser fred over
Anton L. Zeiners minne.

Moss Seilforening
Hans Bjørn Paulsrud
Hovedstyrets leder

Anton til rors i sin BB11 - 1964

Anton og Erik i arbeid - 1987

Anton Zeiner - Æresmedlem - 1997

Anton L. Zeiner taler ved 40-årsjubileet - 2005

Overrekkelse Sjøfareren til Terje Skaare for andre gang.

Anton Z. dugnad pa Klubbhuset
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Fyrer av Gunda under
åpningen 2012

Sammen med leder og
kommende seilere under
åpningen 2012
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Sporty vårsesong
Av Trygve B. Leergaard - Nestleder hovedstyret

Vårsesongen har vært hektisk
for de fleste av seilerne i Moss
Seilforening. Jolleseilerne
begynte treningen på vannet i
frostrøyk og har vært et regelmessig innslag i Værlebukta. Det
er gjennomført en vellykket
Påskesamling, Europacup for
Laser ble vel gjennomført med
mange gode resultater for våre
seilere på hjemmebane, med
seier til Mads Severin HassumOlsen (Laser 4.7) og Mathias
Mollatt (Laser Standard). Stor
NM gikk av stabelen i Tønsberg
og under krevende forhold ble
Caroline Heiberg og Marie
Bordal norgesmestre i RS-Feva,
mens Mads Severin HassumOlsen tok sølv i Laser 4.7.
Kjølbåtseilerne har også konkurrert, og i år deltar 7 lag i
Navigare Cup, der Walter
Kristensen etter vårens 6 seilaser
leder solid foran Morten Åspestrand og Bjørn Tore Pettersen.
Mosseseilerne gjorde seg også
bemerket under Færderseilasen,
her gratulerer vi spesielt laget til
Erik Holme med en imponerende 1. plass i den prestisjetunge klassen R45+.

Signal

Resultater i Færderseilasen:
1. plass, Erik Holme, klasse R45+
2. plass, Morten Aspestrand,
klasse NOR R u. sp
3. plass, Rolv Møll Nilsen,
klasse R40
3. plass, team Kirkebø / Pollen,
klasse F-18
6. plass, Lars Reinskou,
klasse Flerskrog
6. plass, Johan Thue, klasse Tur 1
8. plass, Glenn Petersen,
klasse R T4
8. plass, Hans Chr. Grande,
klasse R40
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11. plass, Jan Fjeld,
klasse First 31.7
14.plass, Bjørn Tore Pettersen,
klasse R T1
19.plass, Geir Jensen,
klasse R45+
Ny dugnadsordning
Under siste årsmøte ble det vedtatt en ny dugnadsordning som
skulle sikre at flere medlemmer
bidrar økonomisk eller med
arbeidsinnsats. Ordningen tilsier
at medlemmer som aktivt benytter foreningens anlegg og kurstilbud har dugnadsplikt. Alle medlemmer er velkomne til å delta,
men plikten er definert til å gjelde båteiere som betaler leie for
havneplass, og medlemmer som
betaler treningsavgift og benytter
foreningens materiell.
Medlemmer med løpende verv i
foreningen og passive medlemmer registreres ikke som dugnadspliktige. Deltagere på
rekrutteringskurs (jungmannskurs, sommerseilskole eller
andre nybegynnerkurs) er også
fritatt for dugnadsplikt.
Dugnadsplikt for barn og ungdom betjenes av voksne foresatte. Vanlig oppfølging av barn
under trening (sikringsbåt, betjening av kiosk m.v.) regnes ikke
som dugnadsarbeid.
Dugnadsplikten oppfylles ved å
bidra med organisert dugnadsarbeid på anlegg eller under arrangementer i størrelse 5 timers innsats eller gjennom betaling av
dugnadsavgift pålydende kroner
700. Dugnadsavgiften faktureres
alle dugnadspliktige ved årets
begynnelse (for de som disponerer havneplass) og så snart som
praktisk mulig for de som deltar

i organiserte kurs. Foreningens
gruppestyrer definerer egnede
dugnadsoppgaver som utlyses på
foreningens websider.
Foreningens medlemmer kan så
tegne seg opp for slike jobber
ved å sende inn et webskjema..
Oppgavene tildeles deretter av
gruppestyrene etter behov / plass
og medlemmenes kompetanse og
registreringsrekkefølge.
Dugnadskomiteen registrerer
gjennomført deltagelse, som krediteres medlemmene ved slutten
av sesongen. Fortolkning av ordningen vurderes skjønnsmessig
av foreningens styre.
Foreningens medlemmer melder
seg på dugnadsordningen ved å
sende inn et webskjema tilgjengelig på foreningens nettside, eller
ved å kontakte gruppelederne.
På grunn av mange konkurrerende oppgaver besluttet havnestyret å utsette den vanlige vårdugnaden. For vedlikehold av
hus og havn vil det gjøres egne
avtaler med de som har meldt
seg på.
Sportskomiteen minner om at
den aller triveligste måten å
bidra med dugnadsinnsats og
miljøbygging på er å være med
på våre sportslige arrangementer.
Dette kan gjøres som mannskap
i følgebåter på regattabaner eller
ved å hjelpe til på land, i kiosken, med matservering, i sekretariatet eller med andre praktiske
gjøremål.
Bli med og bidra til å skape et
godt miljø på Søly. Neste
anledning er Moss Raymarine
Race som går av stabelen
16.-18. august.

Kommunikasjon med
medlemmene
Rask og effektiv kommunikasjon
med medlemmene er viktig for
at Moss Seilforening, og vi
ønsker i større grad å benytte
oss av digitale kommunikasjons-

kanaler med epost og SMS.
For å kunne gjøre dette er vi
avhengige av oppdaterte
kontaktadresser til våre
medlemmer. Medlemmer som
ikke har mottatt epost fra Moss
Seilforening i år, eller som har

endret epostadresse eller
mobiltelefonnummer oppfordres
til å sende oppdaterte adresser til
Hans Peter Raspotnig
(hans@online.no).
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Mosseseilerne Mads Severin Hassum-Olsen og Edward V. Jensen og 12 Laser 4.7 seilere fra Norge, Sverige og Danmark
hadde Mesterskapsamling på Søly den 15.-16. Juni. Det ble to fine dager med to økter i masse vind på lørdag og noe
to økter under noe roligere forhold på søndag.
Trener på samlingen var Peer Moberg. Alle seilerne skal til VM i Laser 4,7 i Balaton, Ungarn med Peer Moberg og Karl
Einar Vedeler Jensen som trenere for henholdsvis jentene og guttene.

7

Påskesamling på Søly
Av Per Bakke
Leder jollegruppa i Moss Seilforening

På frisk kryss

Signal

Det er utrolig gøy å se at rett i
overkant av 70 ungdommer
valgte å dra til Moss for å seile i
påsken selv om gradestokken
kun viste noen få plussgrader og
det fortsatt var snø og is på
bakken. Havnen var i tillegg
islagt slik at det ble en del ekstra
jobb med å kjøre havnen fri for
is. Nytt av året var et tett
samarbeid med NSF hvor Jan
Steven Johannessen og Peer
Moberg var med som trenere i
tillegg til Frode Jørstad, Elin
Samdal, Per F. Horn og Jon
Aksel Mortensen. De frivillige
mannskapene på land leverte
som vanlig super innsats og til
tross for et trangt kjøkken ble
det i løpet av samlingen servert
cirka 680 porsjoner med mat.
Det var lagt opp til et tett
program med registrering og litt

8

teori på lørdag før lunsj, deretter
ble det en økt med seiling på
ettermiddagen. Etter middag dro
alle opp til Spenst for innetrening med Peer Moberg og
muligheter for squash og styrketrening for dem som hadde mer
krefter igjen. Søndagen bød på
fine forhold og det ble gjennomført to økter
før det var tid
for middag
og en tur til
Mossehallen
for svømming
og vannaktiviteter.
På mandagen
ble det nok
en gang to
økter før
dagen ble
avsluttet med

middag og teori med Jan Steven.
På samlingens siste dag ble det
en økt hvor det hele ble avsluttet
med frukt-regatta – hvor man
kunne forbedre resultatet med et
plassiffer per frukt som ble
samlet opp av vannet.

Preben Moberg ser ut til å ha det gøy i Moss.

Henrik og Eirik er godt i gang med fruktregattaen.

Klassevinner i Laser Standard, Mathias Mollat (NOR 201382).

Det virket som om seilerne
hadde fire fine dager i Moss og
tilbakemeldingen fra trenerteamet viste at det var stor
progresjon for samtlige i løpet
av disse dagene.

Laser Europa Cup
Den 7. til 9. juni var Moss
Seilforening arrangør av Laser
Europacup. 79 Laser-seilere
hadde funnet veien til Søly for
tre dager med seiling på Værla.
Alle de tre laserklassene var
representert (Standard, Radial
og 4.7). Det hele startet under
perfekte forhold klokken 12 på
fredagen med stabil sønnavind
på rundt 8 knop. Utover dagen
økte vinden til 16 knop, og det
ble gennomført 3 fine seilaser
før alle seilte tilbake til Søly
rundt klokken 15.30.

Regattaens siste dag bød også på
utfordringer med tanke på
vinden. Igjen var det nordavind
og som ofte fralandsvind kan
være var den veldig ustabil.
Vindstyrken varierte mellom
3 og 9 knop. Det ble gjennomført to løp i alle klasser før
seilerne dro inn til Søly.
Da alle poengene var regnet
sammen viste det seg at våre

seilere hadde levert meget gode
prestasjoner. Mathias Mollatt
vant i klassen Laser Standard,
Mads Severin Hassum-Olsen
vant Laser 4.7, Edward V.
Jensen ble nummer 9, Olav
Bakke ble nummer 10 (nummer
3 blant guttene under 16), Astrid
Lunder nummer 22 og Kristoffer
Helmersen nummer 24. Celine
Herud ble nummer 11 (nummer
2 blant jentene under 19 år).
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Neste dag bød på større utfordringer for oss som arrangør.
Morgenen startet med sol og fint
vær og vind på omtrent 8 knop
fra nord. Det ble gjennomført et
løp før vinden døde ut og
seilerne ble sendt tilbake til
havnen i påvente av at vinden
skulle snu til sør. Etter et par
timer var det vind på rundt
8-10 knop fra sør og det ble
gjennomført et løp for alle
klasser før seilerne dro inn cirka
klokken 18.00.

Vinner av Laser 4.7, Mads Severin Hassum-Olsen

Førstereis i Laser, Olav Bakke
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Ingen 1. mai uten den tradisjonelle åpningen av anlegget på
Søly. I år var det avgående Signal-redaktør og æresmedlem
Runar Thøgersen som fikk æren av å avfyre kanonen ”Gunda”

To seilmakkere klar for sjøsetting.

Trofaste seilentusiaster tilstede under åpningen.

Signal

Tre håpefulle seilere klar i optimisten.
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På vei til start.

Venter på sin seilmakker.

Regattasjef Glenn orienterer på skippermøte.

Æresmedlemmet Runar fyrer av Gunda.

”Ta roret kjerring”
Prosjektet startet siste år hvor et
antall av miljøets tradisjonelle
egenrådige skippere kom til den
anerkjennelsen, - mulig noe
ydmyke(?!), at en sikker seilas
egentlig var beroende på at det
var flere av mannskapet som
kunne bidra under seilasen og
også spesielt under uønskede
hendelser.
Et utvalg av disse gråhårede
skipperne startet siste vår en
prosess «sikker familieseilas» og
temaet ble introdusert som
gruppearbeid på kommende
pinsesamling.
En fortsettelse med gjennomføring av teoretisk og praktisk

opplæring under kommende vintersesong ble unisont bifalt ved
oppsummeringen under fellesmiddagen. Vi var heldige å fikk
aksept fra en «drivende båtdame», - Magnhild, til å ta
«vervet» som damegeneral og
pådriver for opplegget og vi ser
nå fine resultater.
Damene hadde fra første stund et
bestemt ønske når det skulle
engasjeres instruktør, - ikke
uventet Aksel. Med hans rolige
vesen samt lange erfaring fra
sjøen og fra båtskole så lukter
det suksess. Vi tror at dette vil gi
damene en bedre opplevelse av
seilasen, men også hele

mannskapet en følelse av
sikkerhet og felles engasjement.
Vi tror også at dette
damesamværet kan være positivt
for T&H miljøet og for felles
hygge på turer og for
engasjement i miljøets sosiale
arrangementer.
Det forutsetter imidlertid at flere
av skipperne forflytter seg litt ut
av det tradisjonelle mønsteret, at
det blir noen endringer i
arbeidsoppgaver og at sjømannskap også må inneholder
orientering og involvering.

Lykke til videre damer, - ta roret.

Signal
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Bli med til Skagen!
Hva passer bedre for oss Mosse-seilere enn å delta
i den årlige Skagen Race som har start i
Åsgårdstrand, altså rett utenfor dørstokken vår.
I år var det tre båter fra Moss Seilforening som
deltok av de totalt 160 startende båtene. Neste år
må målet være å doble antall Mosse-båter i denne
flotte regattaen.
Fra Moss Seilforening deltok Didit Again
(Comfortina 39) med skipper Tore Næser, Dagny
(Archambault 35) med skipper Christoffer
Fjeld-Eiken og Dolores (Bostrøm 37) med skipper
Petter Johansen. Didit Again klarte til og med å
komme seg helt til Skagen.

Regattaen startet onsdag 8. mai i fin vind. Det
skulle dessverre ta slutt utpå natten og isteden fikk
vi besøk av grauttjukk tåke. Det var en rekke
kollisjoner og nestenkollisjoner gjennom natten i
det lydløse spøkelsesskip snek seg gjennom tåka.
Dolores brøt torsdag morgen utenfor Strømstad,
mens Dagny kastet inn håndkleet utpå kvelden
utenfor Smøgen, rett ved begrensningsmerket ved
Brofjorden. Da var det minimalt med vind og
utsiktene til nok en sakte natt over Skagerak til
Skagen fristet lite.
Tore Næser, skipper på ”Didit Again”, har sendt
oss denne beskrivelsen av hans seilas.

SKAGEN RACE 2013
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Didit Again forberedte seg for
mye vind og en rask tur fra
Åsgårdstrand til Skagens gleder.
Planene for torsdagskvelden ble
lagt på vei til starten. Den gang
ei! Den meldte vinden kom dessverre ikke og vi fikk en lang seilas med ankomst i Skagen etter
28:44:40 timer til en fin 6. plass
i 2. NOR rating med spinnaker.
Hyggelig funksjonærer tok oss
imot og ønsket oss velkommen
til Skagen.
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Vi valgte å ligge midt i
Oslofjorden og jibbe oss nedover
med mye skjæring i veldig lite
vind. Etter hvert måtte spinnakeren ned og genoaen opp for
kryss. Det tok sin tid å komme
frem til Brofjorden. Her valgte vi
å stå så høyt vi kunne mot vest
for å utnytte en meldt vinddreining. Den kom heldigvis og vi
fikk en fin legg inn mot østmerket. Herfra og inn til målplassering var det masse motstrøm og
lite fremdrift. Vi kom etter hvert

frem og hadde en super fredag i
Skagen. Hjemturen med spinnaker lørdag og søndag satte et
punktum for nok en flott Skagen
Race.
I 2014 blir det en fin langhelg i
slutten av mai (28.05 til 01.06).
Jeg oppfordrer deg til å stille
med ditt mannskap og sette preg
på Helly Hansen Skagen Race
2014
Hilsen Tore Næser / NOR13555

Seilernes perle i Kattegat
Mange medlemmer i Moss Seilforening har besøkt
den vakre øya Læsø i Kattegat, 18 nautiske mil
sørøst for Frederikshavn og 30 nautiske mil sørvest
for Gøteborg. Det er et flott sted å stoppe enten
man er på vei hjem nordover fra ferie på østkysten
av Danmark eller man er på vei sørover i Kattegat

og det er masse igjen av ferien.
Men det er neppe noen i Moss Seilforening som
har vært mer på Læsø enn Erik Johannessen som
er på øya flere ganger i året og til alle årstider.
Signal har bedt Erik fortelle om sitt danske
paradis.

Velkommen til Læsø
Av Erik Johannessen
Læsø har rehabilitert øyas to
havner. Vesterø havn er ferdig og
har kanskje blitt blant de fineste
havnene i Skandinavia. Det er
blitt mudret og spunset mot land
rundt hele havnen med plass til
minst 150 båter. Det gamle
kaianlegget med fiskeredskapsboder er revet. Ny kai og nye leskur med bord og benker til bruk
for båtgjestene er oppsatt.
Dersom vinden skulle friskne til
eller en regnskur skulle komme,
er det fint å innta måltidet i leskurene. Det er også lov til å
bruke grill.
I Østerby har man begynt rehabiliteringen i fiskehavnen. Har er
det cirka 220 gode gjesteplasser
til
båter i fritidsbåthavnen.
Ellers er Læsø som før en vidunderlig perle. Fra begge båthavnene Vesterø på vestsiden og
Østerby på østsiden er det kun
to minutter å gå til kilometer

lange badestrender. Det som kanskje Læsø er mest kjent for er de
uendelige muligheter for sykkelturer. Det er cirka ti mil med
sykkelveier eller små veier som
har lite eller ingen biltrafikk.
På Læsø møter man et spesielt
kulturlandskap med mange bondegårder med kuer, hester, geiter,
får, gjess og ender. På Læsø får
man en følelse av at øya er i
harmoni med naturen.
Øya har mange kunstnere, det er
keramikere, kunstmalere og
glasskunstnere som har salgsutstillinger. Øya har ullstue og
saltsyderi som blant annet selger
klær og salt fra egen utvinning.
Det er to museer, et fiskerimuseum og et som viser den
gamle bosettingen. Lesø har
gratis buss på strekningen fra
Vesterø til Østerby og ruten går
gjennom sentrum av Lesø som
ligger midt på øya. I begge
havnene og i Byrum (øyas

sentrum) er det restauranter og
barer. Er man på sykkeltur
rundt på øya er det også mange
steder hvor man kan få seg en
matbit og en kald bayer.
Er det ivrige kitere ombord
kommer man til et av de beste
stedene i hele verden til å utøve
denne sporten. Det sier de som
har vært med på det meste innen
denne idretten. Når det blåser er
det alltid pålandsvind et eller
annet sted på øyen. Det beste
stedet er på Stokken. Der kan
man oppleve å kite på flatt vann
selv om det skulle blåse stiv
kuling.
Når kvelden faller på er det flere
restauranter og kroer hvor man
kan få seg et godt måltid med
dertil hørende drikke.
Fra Havnebakken i Vesterø kan
man oppleve en fantastisk
solnedgang.
Det er bare å komme til Læsø i
sommer.
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Mot normalt
Av havnesjef Aksel Ellefsen
Etter en lang og kald vinter og en
meget sen og kald vår, er nå
endelig alle båter på vannet.
Vårpussen, for de siste som har
overvintret i sjøen, avsluttes i
disse dager. Nå ønsker vi oss
stabilt vær!
Vi har hatt en del forsinkelser i år
når det gjelder å få båtene i
vannet, noe vi har akseptert
nettopp på grunn av de rådende
værforhold. Ikke desto mindre er
det grunn til å gi ros til de som
har stått på, trosset vær og tid på
døgnet for å få båten på vannet til
den gitte dato. Sporty folk med
guts!
Den nye dugnadsordningen er nå
endelig i sig. Da jeg selv på grunn
av unormalt mye omrokering av
båtplasser, og noe arbeid med vårt
nye havneprosjekt, ikke har hatt

kapasitet til å ta meg av dugnaden, har Frank Jensen vært så grei
å ta tak i den. De første av dere
skal nå ha fått en tilbakemelding
på hva/hvilken jobb dere er tildelt.
På vår hjemmeside finner dere det
som er verdt å vite om dugnadsjobben. Se også det følgeskriv
som kom vedlagt årsleien.
Flere ting har vært noe unormalt i
år. Ikke minst har det over en lang
periode vært temmelig kaotisk
med hensyn til båthengere på
plassen vår. Til stor frustrasjon for
flere, og ikke minst truckfører. Jeg
må henstille til alle det måtte angå
– trenere, foreldre, våre egne tillitsvalgte, alle medlemmer - om at
slikt ikke skjer. Nå har vi hatt en
opprydding. Det er kun våre egne
hengere, samt seilforbundets, som
har tillatelse til å stå lagret på vårt

område. De er merket. Spesiell
avtale kan dog gjøres med havnesjef eller havnestyret.
Signalmasten ligger nede for oppussing, og jeg tror personlig ikke
at vi vil se den oppreist denne
sesongen. Synd men sannsynligvis
sant. Dette er frivillig arbeid.
Til slutt vil jeg minne om nattevaktene som alle vi med båt liggende i havna er pålagt. Vi har
allerede nå hatt for mye
skoft/glemt. Konsekvensen ved
ikke å møte opp koster og vil ved
tredjegangs forseelse føre til oppsigelse av leiekontrakten! For ikke
å glemme at et menneske kan bli
gående alene, med den risiko det
innebærer, samt dårligere vakthold over våre alles verdier.

Oppdatering om økonomien i Nye Søly-prosjektet
Av kasserer Hans-Peter Raspotnig

Signal

Finansiering av prosjektet er
basert på egenkapital og banklån. Egenkapitalen består av vårt
innestående på kontoen og de
nye innskuddene per båtplass,
som er satt til 100 prosent av
opprinnelig innskudd.
På orienteringsmøtet 7. mai ble
det informert om at første del av
de nye innskuddene ikke kreves
inn i mai, som opprinnelig
planlagt, men så nært opp som
mulig til nødvendige utbetalinger
i prosjektet.
Det ser i dag ut som at det vil
være behov for halvparten
tidligst i november 2013.
Tilbudet fra banken forutsetter
at utbetaling av byggelån først
kan finne sted når egenkapitalen
(herunder de nye innskuddene)
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fullt ut er benyttet. Når
prosjektet følger den opprinnelige planen, med nye brygger på
plass i april 2014, må den andre
halvparten av de nye innskuddene være innbetalt februar
2014. Grunnet forurensede
bunnforhold er dog denne
tidsplanen noe usikker.
For en 3,5 meter plass, med
opprinnelig innskudd på kroner
23.500,- vil dette bety innbetaling av kroner 11.750,- i
november 2013 og samme beløp
februar 2014.
Oppskriving av verdien for
båtplassene med 20 prosent er
påbegynt. Når innskudd nå
refunderes får tidligere eier
tilbakebetalt det han opprinnelig

betalte i innskudd for plassen
pluss 20 prosent oppskriving.
For en 3,5 meters plass utgjør
dette kroner 23.500,- pluss
kroner 4.700,På samme måte betaler den nye
leieren for en 3,5 meters plass
kroner 28.200,Alle leiere, nye og gamle, betaler
så inn de nye innskuddene med
beløp og tidsplan, som nevnt
ovenfor.
Etter disse innbetalingene vil en
ved oppsigelse få refundert to
ganger opprinnelig innskudd
pluss 20 prosent av opprinnelig
innskudd. For en 3,5 meters
plass vil det utgjøre kroner
47.000,- pluss kroner 4.700,-.

Sikkerhet på sjøen
Tur & Hav-gruppen hadde møte
13. mai og 25 av medlemmene i
gruppen møtte opp for å lære mer
om sikkerhet på sjøen og
gjennomgang av årets regattaopplegg.
Erik Johannessen, leder av
regattakomiteen i Tur & Hav,
orienterte om årets regattaer,
Navigare Cup, pinseturen, klubbmesterskapet, Raymarine Race og
avslutningsseilasen Hard Days
Night.
”Det er bestemt at vi starter som i
fjor med lys-systemet som vi har
benyttet i mange år og som alle
seilerne kjenner. Men vi har mål
om å gå over til NOR-rating når
alt ligger til rette for dette. Den
prosessen er i gang,” sier Erik
Johannessen.
Lars Jørgen Kopperud fra
Seatronic var invitert for å fortelle
om sikkerhet på havet, både for
mannskap og båt.
”Lars Jørgen hadde et kjempeflott
foredrag om personlig sikkerhet
og utstyr vi kan ha om bord i

våre båter som øker sikkerheten
på havet,” sier Erik Johannessen.
Mann over bord (MOB) er an
alvorlig situasjon og har ført til
mange fatale ulykker til sjøs. For
mannskapets sikkerhet anbefalte
Kopperud en personlig AIS-SART,
i kombinasjon med en akustisk
AIS sart alarm. De fleste havgående båter har en epirb
(Emergency Position Indicating
Radio Beacon) nødpeilesender om
bord. Epirb’en, som sender
signaler via Cospas-Sarsatsatellitter i atmosfæren til hovedredningssentralene, er gjerne
plassert under dekk og lite
anvendelig for mannskaper som
faller i sjøen. Men det finnes også
personlig epirb – PLB- som
seileren bærer på seg ombord.
En enklere variant er en personlig
AIS SART som ikke sender
signaler til satellitter, men et vhfsignal som kan tas inn av båter
innenfor noen nautiske mils
avstand. Alle AIS SART sender
sin egen posisjon over VHF
båndet, og denne vil komme opp

på kartplotterksjermen i de båter
som har AIS mottaker.
Forøvrig anbefaler Kopperud at
båten utstyres med redningsflåte,
bærbar vhf, pyroteknisk utstyr og
grab-bag til å samle vesentlig
nødutstyr.
Brann er noe av det farligste som
kan skje ombord. Med en
redningsflåte kan mannskapet
redde seg om bord i flåten. Nylig
var det en fritidsbåt som kom i
brann utenfor Jeløya. Båten
hadde alt vesentlig nødutstyr og
mannskapet gikk i redningsflåten.
Skipperen fikk skryt av redningsskøytas skipper for godt sjømannskap.
”Vi fikk også besøk av tre mannskaper fra redningsskøyta Sundt.
Redningsmennene fortalte om de
erfaringene de hadde fra sine
mange oppdrag opp i gjennom
årene. Det ble en konstruktiv
dialog om hvordan man skal
samarbeide i en kritisk situasjon.
Det ble et spennende og flott
møte,” sier Erik Johannessen.
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Lars Jørgen Kopperud fra Seatronic
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”Slep og bli slept”
Er det noen man som båteier
kan regne med å komme borti er
det å bli bedt om å assistere
andre båter med slep eller selv
måtte be andre om hjelp til å bli
slept. Redningsskøytene i Norge
utførte i fjor 2200 slep. Her i
Moss har vi redningsskøyta RS
Sundt med base i Betongen.
Trenger man slep her i området
kan man kalle opp RS Sundt på
vhf kanal 16, ringe direkte på
telefon 916 79 620 eller via
Tjøme Radio på vhf eller telefon
120. Er man medlem er slepet
gratis inntil tre timer.
Redningsselskapets interne
instruks er at havaristen skal
slepes til nærmeste havn med
veiforbindelse.
Forøvrig langs kysten er det ikke
langt mellom redningsskøytene.
Skulle det være vanskelig å få
tak i en redningsskøyte er det
alltid mulig å be andre båter i

området om hjelp.
Får du assistanse av en redningsskøyte vil denne ha en sleper
ombord med hanefot, altså to
tynnere tau som går ut fra selve
sleperen. Disse to tauene festes
ombord i havaristen, et tau på
hvert kryssholt i baugen. Det
kan hende redningsskøyta må
bruke en kasteline for å få sleperen over i havaristen. Ikke bruk
kastelinen til å gjøre fast i kryssholtet. Mange båter har kryssholt som er i dårlig forfatning.
Dårlig skrudde kryssholt er det
første som ryker i et slep. Få det
fikset før en situasjon oppstår.
Etter at sleperen er satt fast vil
mannskapet ombord i havaristen
bli bedt om å gå i le bak vindskjerm eller ned under dekk for
ikke å bli truffet dersom sleperen
skulle ryke. Slepefarten er gjerne
seks-syv knop.

Redningsselskapet har flere nyttige tips om slep
Redningsselskapet har flere nyttige tips om slep
Å slepe en annen båt rett frem på flatt vann er ingen
heksekunst. Sleping handler i mange tilfeller like mye
om ferdighet som motorkraft. Men når en
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
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nødsituasjon oppstår og det handler om å berge liv
og fartøy, er det som regel en kombinasjon av
forberedelser, ferdigheter og hestekrefter som må til
for å komme ut velberget ut av situasjonen.

Skal du slepe på åpne havstrekk bør du ha en cirka 100 meter lang sleper.
Sleperen bør være minst mulig stram.
Bruk helst nylontau da det fjærer.
Det kan lønne seg å bruke en vekt midt på sleperen, for eksempel kjetting, for å unngå
at sleperen strammer seg.
Båten som blir slept bør låse propellakslinga så ikke gearet tar skade.
Faresignaler: Når sleperen blir stram som en felestreng, og du får ubehagelige rykk.
Det verste er medsjø. Da bør man sørge for at begge båtene er på tur opp en bølge
eller ned, og justere sleperen så man unngår store rykk.
Snekkeskrog får du bare opp i en viss fart. Sleper du med høyere fart enn skroget tåler,
vil båten skjære seg ned i sjøen eller sleperen vil ryke.
Spectra-tau er ikke å anbefale.
Har du kort sleper, styr unna propellstrømmen når du blir slept.

Med Patos til Svalbard
Av Thor Chr. Jensen og Terje Turøy

Patos ved Nordenskioldbreen ikke langt fra Pyramiden. Nils Jørgen Kraft til rors, mens resten av mannskapet er i land.

losbøker, rifle og ammunisjon,
samt meget inspirerende
fortellinger om Terjes seilas i
Barentshavet og Polhavet.
Himmelfartshelgen 2010 la
Terje Turøy av gårde sørover
fra Moss med familiemedlemmer. I Bergen ventet
Thor med nevø Nicolai
Wennersten for å ta båten
videre til Rørvik hvor Terje &
Co igjen skulle ta over. At vi
på denne måten kunne bytte
skipper og mannskap var en
viktig årsak til at vi klarte å
gjennomføre turen uten å måte
ta ut månedsvis med fri.
Prosjektet ble gjennomført med
langhelger og noen uker fri
sommeren 2010 da vi seilte på
Svalbard.
1. juli 2010 gikk ferden fra

Tromsø med Terje som skipper
og Håkon Johnsen, Bjørn
Flesjø og Knut Bakke som
mannskaper. På forhånd hadde
vi lest oss opp på andre
Svalbard-seilere som hadde
opplevd stor sjø og mye vind
på overfarten. At hele overfarten denne gangen skulle skje
for motor, blikkstille sjø og
uten et vindpust var det vel
ingen som hadde forestilt seg.
Dermed ble det rasjonering på
kjøring av dieselvarmer frem
mot Bjørnøya. Men siden det
var blikkstille var det mulig for
Patos å legge til ved betongkaia til værvarslinga på
Bjørnøya. Det var første gang
på flere år at det hadde vært
mulig. Kaia ligger utsatt til og
vanligvis ligger båter for anker
ved besøk på stasjonen. Karene
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Synes du 100 nautiske mil til
Skagen blir for kort kan det
anbefales en seiltur til Svalbard
som fort kan medføre 4000
nautiske mil under kjølen før
du er hjemme på Søly igjen.
Det erfarte Terje Turøy og
Thor Christian Jensen som i
2010 og 2011 tok med seg
venner på en fantastisk reise til
isbjørnens rike.
At medlemmer av Moss
Seilforening seiler til Svalbard
er ikke unikt. Jon Aga var der
ifjor. Terje og Thor var
inspirert av Terje Skaare som i
2008 seilte med Villvind til
Svalbard. Det var før Skaare la
ut på en tre år og tre måneder
lang seilas jorden rundt.
Vi ble invitert hjem til Terje på
Jeløya vinteren 2010 for å få
låne papirkart over Svalbard,
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Marie Tièche og Hauke Trinks i seilbåten Mesuf i Ny-Ålesund, klare for nok en overvintring i Mushamna.

Det var ikke ofte vi møtte seilbåter undervis på Svalbard. Denne båten er på vei inn i Magdalenafjorden.
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ble traktert med god middag
og godt drikke til den lyse
morgen, losjert i hvert sitt
enkeltrom mens vakthavende
radiomann passet på skuta.
Medlemskap i
Nakenbadeforeningen på
Bjørnøya ble det også. På
Bjørnøya fikk Patos fylt opp
dieselbeholdningen for neste
etappe frem til Longyearbyen.
Gutta vurderte en svipptur
innom Hopen siden det var så
fint vært, men det ville tatt for
mye av dieselen og tiden.
Underveis hadde vi jevnlig
besøk av hval og springerne
fulgte Patos hele veien.
Ved Sørkapp gikk skuta inn i
fjorden. Et uheldig vindskift
gjorde at Patos ble pakket inn i
is. Dermed var det å ringe
Sysselmannen på satelittelefonen og be om iskart.
Heldigvis var det en fransk
aluminiumseiler i området som
kunne brøyte vei i isen. Men

franskmennene var heller
dårlige på å lese isen, så Patos
gikk først der det var mulig for
å guide gjennom isen.
Franskmennene tok over når
det skulle brøytes is.
Begge båter kom seg velberget
ut av isen og turen kunne
fortsette mot Longyearbyen.
Eventyret på Svalbard fortsatte
med tur til Pyramiden, den
nedlagte russiske gruvebyen
innerst i Billefjorden. Fiske av
ishavsrøye i Bjonevika var en
suksess, og middagen i de sene
nattetimer var en kulinarisk
”høydare”. Etter en uke byttet
vi mannskap og Terjes familie
mønstret på i Longyearbyen,
hvorpå turen gikk via
Poolpynten med hvalrossafari
og videre til Ny-Ålesund. Lyse
netter, breer og isfjell gjør det
hele til en spektakulær og
eksotisk opplevelse. Selen som
hviler på isflak og hvalrosen
boltrer seg langs båtripa er

bilder som fester seg på
netthinnen.
Etter noen ukers seilas på
øygruppa var det Thors tur til
å ta over kommandoen på
Patos og med Nils Jørgen Kraft
som mannskap. Men først ble
det Svalbard-prat til den lyse
morgen, det vil si på Svalbard
er det lyst døgnet rundt og
også denne natta skinte sola
hele tiden. Etter bunkring av
diesel og mat satte Thor og
Nils Jørgen kursen mot
Ny-Ålesund, en tur på 90
nautiske mil.
Ny-Ålesund i Kongsfjorden er
verdens nordligste bosetting og
nærmest umulig å komme til
uten i båt. Det går fly, men de
er reservert for de ansatte på
forskningsstasjonen. Her står
fortsatt masta som Roald
Amundsen og Umberto Nobile
fortøyde luftskipet Norge før
ferden til Nordpolen. Det var
kulldrift i Ny-Ålesund frem til
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Christoffer Fjeld-Eiken bader på Bjørnøya og vannet holder ikke mye over fem grader.
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En av tre isbjørner vi møtte i Sallyhamna. "Uff, det er varmt i dag."

I Ny-Ålesund møtte vi paret
Hauke Trinks og Marie Tièche
som skulle overvintre i den lille
seilbåten Mesuf i Mushamna.
Det var tredje gang Trinks
overvintret på Svalbard og
andre gang for Tièche. Trinks
overvintret første gang i
Mushamna sesongen
1999-2000. Paret overvintret
sammen i Kinnvika sesongen
2002-2003.

helt nord i øyriket kom Patos
glidende inn sent på kvelden
etter 60 nautiske mil fra
Ny-Ålesund. Bare minutter
etter oppdaget vi den første
bjørnen som lå og sov noen
meter fra strandkanten. Patos
ble manøvrert så tett på land
som det var forsvarlig før
ankeret gikk i sjøen. Så var det
bare å vente på at kameraten i
steinrøysa skulle våkne. Det
var vindstille, solen stekte og
Svalbard viste seg fra sin beste
side. Vi hadde god tid til å
vente.

I havnen kom vi i snakk med
skipperen på en seilbåt som
gikk i cruisefart på øya. Han
kunne fortelle at det var
observert isbjørn helt nord på
øya. Dermed var det bare å
kaste tampen i land og sette
kursen nordover.
I den lune vika Sallyhamna

Bjørnen våknet etter en time,
strakte seg litt og luntet ned til
vannkanten. Vi var spent på
hvor han hadde tenkt seg nå.
I cockpit lå to grytelokk klare
til å skremme, mens under
dekk lå mauseren. Men
bamsefar var ikke interessert i
oss. Et hvalkadaver lå i bukta
og bjørnen var god og mett.
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til 1964, men Kings Bayulykken i 1962 satte en
stopper for videre drift.
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Bjørnen la på svøm ut i vika.
Plutselig kommer enda en
bjørn svømmende fra motsatt
hold. De to bamsene holdt det
gående i timevis med lekebryting i vannet og i fjæra.
Vi tok sikkert over tusen
bilder. En tredje isbjørn lå
oppe i steinrøya helt uanfektet
av leken til de to andre
bjørnene.
Utpå morgenkvisten bestemte
bjørnene seg for å dra. De
luntet av gårde rundt et nes og
borte var de. Etter et par
timers søvn var det tid for
Patos å sette kursen sørover
mot Ny-Ålesund igjen. Vi
hadde tillatelse fra Sysselmannen til å seile opp til 80
grader nord og den lille øya
Moffen med en stor koloni
hvalross, men tiden strakk ikke
til. Vi hadde en avtale om å
plukke opp en kamerat i
Longyearbyen, så Moffen fikk
vente til neste Svalbard-tur.

Man søker Sysselmannen om
tillatelse til å seile på Svalbard.
Seiling på vestkysten opp til 80
grader nord kostet cirka 7000
kroner i forsikring. Skal man
også seile på østsiden og lenger
nord enn 80 grader, øker
prisen betraktelig.
Sysselmannen setter krav til
sikkerhetsutstyr om bord. Vi
hadde satellittelefon, redningsflåte, overlevningsdrakter,
nødpeilesender, fast og
håndholdt VHF, pyroteknisk
utstyr, samt rifle.
I tillegg anbefales ordentlig
anker med lang kjetting. Patos
var utstyrt med kort kjetting
og resten tau. Det medførte at
vi drev av flere ganger. Men vi
hadde alltid ankervakt så det
gikk bra.
Etter et nytt, hyggelig opphold
i Ny-Ålesund startet returen
mot Longyearbyen med et kort

besøk i Camp Mansfield på
Blomstrandhalvøya på den
andre siden av Kongsfjorden.
Her var det en gæærn
engelskmann som på
begynnelsen av 1900-tallet ville
utvinne marmor for eksport.
Men marmoren var i tæle og
når lasten var vel fremme i
England var det bare grus
igjen. Igjen på Camp Mansfield
står et rustent lokomotiv,
skinneganger og masse skrap
som minne over en av mange
eventyrere som forgjeves har
søkt lykken på Svalbard. Fra
Camp Mansfield bar det
sørover igjen gjennom
Forlandstredet (godt i le av
Prins Karls Forland for alt av
vestavær), over Isfjorden og
tilbake til Longyearbyen.
Tilbake i Longyearbyen
plukket vi opp vårt nye
mannskap Gunnar Bløndal
som hadde en drøm om å

besøke den russiske bosettingen
Pyramiden i Billefjorden
innenfor Isfjorden. Stedet ble
brått fraflyttet i 1998. Men
helt fraflyttet er det ikke
lenger. En liten gruppe russere
holder på med å bygge opp
stedet til en turistattraksjon for
cruiseskipene som kommer
forbi.
Vel tilbake i Longyearbyen var
tiden kommet for å gjøre båten
klar for den lange overfarten
tilbake til fastlandet og få nye
mannskaper ombord.
Med Thor Christian Jensen
som skipper og mannskapene
Nils Jørgen Kraft, Nicolai
Wennersten, Christoffer FjeldEiken og Bødvar Ingvarsson
ombord satte vi seil ut
Adventfjorden for besøk i den
russiske gruvebyen Barentsburg.
Vi kom frem om natten og
etter en herlig middag ombord
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Camp Mansfield i Kongsfjorden.
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Kulturminne i Camp Mansfield.
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tok vi en nattlig sightseeing i
”byen”. Etter par timers søvn
satte vi kursen sørover mot
Hornsund og den polske
stasjonen der.
Noe siste forberedelser ombord
og Patos satte kursen ut i storhavet med kurs mot Bjørnøya,
100 nautiske mil avgårde.
Ambisjonen var en reprise av
nordgåendes mannskap besøk
på stasjonen på Bjørnøya. Men
mye vind, sjø og tåke satte en
effektiv stopper for slike
planer. Vi snakket med
stasjonen på VHF og ble enige
om å utsette besøket til neste
gang vi kom forbi.
Men vest av øya fant vi le i
Lunckevika hvor vi kastet
anker ved siden av en Bostrøm
31 med noen hyggelige
finnmarkinger som vi hadde
møtt i Longyearbyen. De
hadde hatt en meget
ubehagelig seilas fra Finnmark
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til Svalbard i storm og enorme
bølger. Båten hadde ristet så
mye at skipperen var overbevist om at innerskroget
skulle løsne fra ytterskroget.
Selv fikk han bommen i
ansiktet med resultat en dyr
tur til tannlegen i
Longyearbyen. Men det skal
mer til for å knekke en
finnmarking, og nå gledet de
seg til turen hjem over havet til
Finnmark.
Selv om gutta om bord i Patos
ikke fikk med seg noen
nakenbadermedalje fra den
meteorologiske stasjonen nord
på øya, så måtte det bades.
Den tøffe islendingen Bødvar
rev først av seg klærne og
hoppet på havet hvor
temperaturen ikke var mye
over fem grader.
Vel om bord igjen var det å
heise anker og sette kursen
sørover langs vestkysten av

Bjørnøya til vi nådde sørligste
punkt ved fuglefjellet Stappen.
Det ble siste landkjenning før
Patos la i vei på siste etappe
mot fastlandet og Nord-Troms.
Etter to døgn i åpen sjø så vi
de første tegnene til land og
Skjervøy som skulle bli
overvintringshavnen for Patos.
Påfølgende vår, sommer og
høst seilte vi båten via Tromsø,
Lofoten, Helgelandskysten og
alle de andre fantastiske
plassene langs den flotte norskekysten vår.
1. desember 2011 klappet vil
til kai i Søly. Godt vinteren
kom sent det året.

Patos for anker utenfor Camp Mansfield i Kongsfjorden.

Signal

Hva glor du på?

23

Signal

Patos fortøyd i Pyramiden foran den nederlandske seilbåten Jonathan som seiler i cruisefart på øygruppen.

Forlatt.
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Måkene har tatt over etter at russerne forlot Pyramiden.
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Patos til ankers i Lunckevika på Bjørnøya sammen med 31-foteren Viking.

25

Signal

Patos fortøyd i Longyearbyen foran 31-foteren Viking fra Finnmark.

Baren i Barentsburg var stengt da vi var der på en nattlig sightseeing.
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Lekekamerater.
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Disse trærne i Barentsburg er de eneste trærne man finner på Svalbard.
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Årsmøte i Moss Seilforening
13. februar 2013
Årsmøtet ble holdt på Søly og det
var 83 stemmeberettigede tilstede.
Idrettslagets årsmeldinger for
2012, samt resultatregnskap og
balanse for 2012 ble godkjent av
årsmøtet. Foreningsstrategien
”Livslang seiling” for perioden
2013 til 2023 ble enstemmig
vedtatt. Det ble også forslaget til
ny dugnadsordning.
En viktig sak på årsmøtet ble
behandlingen av rehabiliteringen
og utbygging av anlegget i Søly.
Hovedstyret hadde følgende
innstilling, som ble vedtatt med
60 mot 23 stemmer.
”Moss Seilforening skal ruste opp
eksisterende anlegg i samsvar med
beskrivelse gitt av prosjektgruppen med en kostnadsramme
på 20 millioner. Hovedstyret får
fullmakt til å oppta lån til
finansiering av utbyggingen, samt
implementere tiltak i samsvar med
finansieringsplan.
Hovedstyret gis i denne sammenheng fullmakt til å pantsette
foreningens faste eiendommer og
løsøre. Fullmakten omfatter retten
til å fremforhandle de nærmere
vilkår med finansinstitusjon.
Hovedstyret gis fullmakt til å
inngå avtaler med entreprenører,
leverandører og kontraktsmedhjelpere for å gjennomføre
opprustningen.”
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Årsmøtet vedtok for øvrig at
medlemskontingenten opprettholdes på nåværende nivå. Videre
ble budsjett for 2013 vedtatt
enstemmig. Styrets innstilling til å
opprette en egen gruppe for kite
hvor også leder skal være
representert i hovedstyret ble
enstemmig vedtatt.
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Sak 10. Valg
Ordstyrer påpeker at det er manglende overholdelse av kjønnsfordeling i henhold til lovens § 5-2.
Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen.
a) Valgkomiteens innstillinger til
nestleder og kasserer for 2 år:
Trygve B. Leergaard som
nestleder og Hans Peter
Raspotnig som kasserer
Vedtak:
Trygve B. Leergaard ble valgt
til nestleder for 2 år ved
akklamasjon.
Hans Peter Raspotnig ble valgt
til kasserer for 2 år ved
akklamasjon.
b) Valgkomiteens innstilling på
styremedlemmer:
Leder i Havnestyret; Geir
Jensen
Medlemmer i havnestyret;
Asbjørn Utaker, Morten
H.Jansen og Frank Jensen
velges for 2 år..
Leder av Husstyret; Ingerid
Lund.
Medlemmer av Husstyret:
Magne Jensen, Leif Bjerke og
Cecilie Asting velges for 1 år.
Leder av Finansgruppen;
Andreas Klette
Medlemmer av Finansgruppen; Hans Bjørn Paulsrud,
Per Christian Bordal og Hans
Bendik Eriksen velges for 1 år.
Leder av Jollegruppen; Per
Bakke
Leder for Kitegruppen; Sjur
Sannerud
Leder for Tur&Hav;
Ingen kandidat
Medlem til Rådet; Per Bordal
velges for 2 år.

Redaktør; Thor Christian Jensen
velges for 1 år.
Vedtak:
Som Leder i Havnestyret ble
det fremmet benkeforslag på
Morten Jansen. Leder av
Havnestyret for 2 år ble valgt
ved skriftlig valg, Geir Jensen
fikk 2 stemmer og Morten
Jansen fikk 46 stemmer,
2 blanke stemmer avgitt.
Morten Jansen ble valgt som
leder av Havnestyret og Geir
Jensen som medlem av
Havnestyret med forbehold
om deres aksept. Øvrige
medlemmer til Havnestyret ble
valgt for 2 år ved
akklamasjon; Asbjørn Utaker
og Morten H. Jansen.
Leder av Husstyret ble
gjenvalgt for 1 år ved
akklamasjon, Ingerid Lund.
Øvrige medlemmer av
Husstyret valgt for 1 år ved
akklamasjon; Magne Jensen,
Leif Bjerke og Cecilie Asting
Leder av Finansgruppen ble
valgt for 1 år ved
akklamasjon, Andreas Klette
Øvrige medlemmer av
Finansgruppen valgt for 1 år
ved akklamasjon; Hans Bjørn
Paulsrud, Per Christian Bordal
og Hans Bendik Eriksen
Leder av Jollegruppen ble
gjenvalgt for 1 år ved
akklamasjon, Per Bakke
Leder for Kitegruppen ble
valgt for 2 år ved
akklamasjon, Sjur Sannerud
Leder for Tur & Hav; Ingen
kandidater. Medlemmene i
Tur & Hav velger selv hvem
som skal representere gruppen
i Hovedstyret.

Medlem til Rådet; Per Bordal
ble valgt for 2 år ved
akklamasjon.
Redaktør; Thor Christian
Jensen ble valgt for 1 år ved
akklamasjon.
c) Valgkomiteens innstilling på
revisorer: Magne Sveli og
Frank Henriksen som
revisorer med Hans Blom som
vara velges for 1 år.
Vedtak:
Magne Sveli og Frank
Henriksen ble valgt til
revisorer for 1 år ved
akklamasjon.
Hans Blom ble valgt til
varamedlem for 1 år ved
akklamasjon.
Valgkomiteens innstilling på
valgkomite: Simen Syrrist,
Bente Paulsrud og Pål
Berendtsen velges for 1 år.
Vedtak:
Simen Syrrist, Bente Paulsrud
og Pål Berendtsen valgt for 1
år ved akklamasjon.

d) Styrets innstilling på
representanter til Seiltinget
20l3:
Styret innstiller følgende
representanter til Seiltinget
20l3: Hans Bjørn Paulsrud,
Per Bakke og Nina C. Leander.
Vedtak:
Per Bakke, Hans Bjørn
Paulsrud og Nina C. Leander
ble valgt ved akklamasjon til å
representere foreningen på
Seiltinget i Tromsø i mars 2013.
Utdeling av pokaler:
Årets seiler (Didrik Walboms
minnepokal) for 2012 tildeles
Celine Herud for hennes gull i
VM i Laser 4.7.
Dommerpokalen; Deles ut til
det medlem som har utmerket
seg for sin innsats for
foreningen. Pokalen tildeles
Ivar Olsen for hans
mangeårige innsats i både
Tur&Hav og som mangeårig
leder av Havnestyret.
Christian Hermansens
minnepokal; Pokalen tildeles
Mathias Mollatt for
enestående resultater i NM i
Laser i 2012.

Avslutning
- Ivar Olsen fikk påskjønnelse
for lang og trofast innsats som
leder i Havnestyret gjennom
mange år.
- Cato Gleditsch ble takket av
som leder av Finansgruppen.
- Runar Thøgersen ble takket
av som mangeårig redaktør av
Signal.
For fullstendig årsmøteprotokoll:
http://www.moss-seilforening.no
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”Stinn brakke” på årsmøtet. 83 medlemmer tilstede.

Årets sjøfarer; Det var ikke
funnet verdige kandidater til
årets sjøfarerpris og prisen
henges opp i Søly inntil neste
prisutdeling.
Havfruepokalen; Pokalen
tildeles Magnhild Raspotnig
for revitalisering av
foreningens damegruppe.
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Ivar Olsen mottar Dommerpokalen etter fem år som leder av
havnestyret.

Mathias Mollatt mottar Kr. Hermansens minnepokal.

Magnhild Raspotnig mottar Havfruepokalen.
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Celine Herud utnevnt til årets seiler og vinner av Didrik
Walboms minnepokal.
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Kasserer Hans Peter Raspotnig presenterer økonomien i
prosjektet som ble vedtatt med 60 mot 23 stemmer.

Leder av prosjektgruppen Glenn Petersen presenterer
prosjektet.

Runar Thøgersen takkes av etter mer en 20 år som redaktør
av Signal.

Leder av finansgruppen Cato Gleditsch takkes og går ut av
styret.

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
Fuglevik Båtservice AS
DNB

Håper du støtter dem!

Skal du ha stort selskap?

Lei vårt koselige klubbhus med plass til 60 personer.
Kontakt Ingerid Lund, tlf. 980 61 985 e. kl. 17.00
ingeridlund@hotmail.com

Ønsker du en

Jubileumsbok

Henvend deg til Havnesjefen
MOSS SEILFORENING
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Postboks 1011 Jeløy, 1510 Moss
Strandpromenaden 22, 1516 Moss
Telefon: 69 27 51 01. Faks: 69 27 52 65
www.moss-seilforening.no
Redaksjonsansvarlig: Thor Christian Jensen
thor.jensen@dn.no
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