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Klubbavisen

Moss

Seilforening

Vi gratulerer Celine Herud med sølv i junior-VM i Oman
Foto: Per Bordal

.

Kjære venner!

I skrivende stund er det barskt
vintervær utenfor vinduene. På
land står farkostene våre, noen
færre i Søly i vinter grunnet
mudring av havna og montering
av nye flytebrygger. Som dere
kan lese i dette nummeret av
Signal har fremdriften av
prosjekt Søly 2015 gått i
henhold til planene både
fremdriftsmessig og innenfor
budsjettrammen.

Signal

Det har vært noen utfordringer i
løpet av året, men det er godt
løst gjennom prinsippet for
minste felles multiplum. Alle
grupper har gitt og fått noe som
gir positiv mulighet for utvikling
og fritidsglede for store deler av
medlemmene, både de av oss
som liker en dag på fjorden i ny
og ne og de som arbeider med
rekruttering eller konkurranse-
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seiling på ulikt nivå. Celine
Herud vant Sølv i VM og
Matthias Mollatt er på OL laget,
ikke verst? Det gror på
ungdomssiden, mens vi i den
eldre generasjon kan synes å ha
mer fokus på tur og trivsel.
Når vi nå implementerer
rehabiliteringen av anlegget vårt
og kommer i posisjon til å
planlegge fremover så er det
godt å ha en god strategi i bunn.
La oss seile noenlunde samme
kurs med fokus på mottoet om å
legge til rette for «Livslang
seiling», det vil alle tjene på!
Til våren har vi Norges mest
miljøvennlige havn med splitter
nye flytebrygger. Det blir flott å
vise frem og ta i bruk havnen
under den store Norges Cupen
som går av stabelen i slutten av

april. Over 100 unge seilere vil
komme til Norges beste regattabaner i Moss. Til sommeren
arrangerer Moss Seilforening
Europamesterskap for Laser 4.7,
her kan det bli over 300 seilere.
Jeg håper alle slutter opp om
disse arrangementene. Begge
arrangementene er en del av
byens 200 års grunnlovs feiring.
Vi er byens desidert største
idrettslag og nyter av et godt
renomme både lokalt og
nasjonalt. Jeg ønsker at enda
flere deltar og får glede av våre
arrangement. Av selverfaring vet
jeg at det gir mye mer tilbake
enn hva man legger inn.
Godt årsmøte ønsker
Hans Bjørn Paulsrud
Hovedstyrets leder

Minneord - Marit Pollen
Med sorg mottok vi budskapet
om at vårt æresmedlem Marit
Pollen døde ifra oss 8.01.2014.
Marit var med og bygde
grunnmuren i Moss
Seilforening og satt i
Hovedstyret i hele 15 år. Hun
har vært særdeles opptatt av
forvaltningen av foreningens
basisverdier helt til sin
bortgang. Som mor til en av
Norges beste seilere, Ole-Petter,
tok hun tidlig på seg å arbeide

i jollegruppen med et sterkt
engasjement som inkluderte
både bredde og topp. Både som
leder i jollegruppen og
husstyret, samt i sine to år som
foreningens leder var hun et
fremsynt «fyrtårn» som så
muligheter fremfor problemer.
Ikke nok med det - Marit var
et ikon som drifter av klubbhuset på Søly gjennom svært
mange år. Det duftet vafler
etter hver onsdagsregatta.

Marit Pollen var en usedvanlig
person og vi er stolte av at hun
er del av Moss Seilforenings
grunnmur. Vi lyser fred over
Marits minne.

Hans Bjørn Paulsrud
Hovedstyrets leder

Signal

Her takker formann Jan Fredrik Klette, på årsmøte i 2004, Marit for
25 år sammenhengene virke som tillitsvalgt i Moss Seilforening.
I bakgrunnen også formannsbilde av hennes mann Thorbjørn.

Hun hadde alltid et øre for
vanskelige forhold og mang en
seiler gikk hjem, vel tilfreds
etter en prat med Marit.

Strandnellikenes mor
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Ny kurs for Moss Seilforening
Moss Seilforening sliter med
fallende aktivitet. Noe må gjøres.
Hovedstyret vil på årsmøtet 27.
februar foreslå en komité som innen
mai skal komme med forslag til
hvordan doble aktiviteten innen
2023. Styret tilbyr seg å bli sittende
frem til nytt ekstraordinært årsmøte
i mai hvor det skal velges et helt
nytt styre.
Av Thor Chr. Jensen
Moss Seilforening er midt inne i en
av de største opprustningene av Søly
siden bryggeanlegget ble bygget for
over 30 år siden. Nå foreslår
hovedstyret i Moss Seilforening en
grunnleggende opprustning av også
den organisatoriske strukturen i
foreningen. I bunnen for det hele
ligger foreningens vedtatte strategidokument ”Livslang seiling”. Her er
det nedfelt ambisiøse mål om å
drive målrettet rekruttering for å
øke antall medlemmer og styrke all
aktivitet i foreningen.

organisasjonsutvikling for å
tilpasse og fornye tilbudet av
sportslige, sosiale og kompetanseutviklende aktiviteter slik det står
nedfelt. Da trenger vi antageligvis en
litt annen organisasjonsform enn vi
har i dag,” sier hovedstyrets leder
Hans Bjørn Paulsrud.
”Hva skiller denne organisasjonen
fra dagens?”
”Det er nettopp det denne gruppen
skal ta tak i. Vi må se om måten
disse gruppene er organisert i dag er
optimalt. Er det riktig måte å
organisere seg på i 2014. Det var
slik man organiserte seg i 1960.
Mange ting har jo forandret seg i
løpet av denne tiden, men
organisasjonsstrukturen i Moss
Seilforening har ikke forandret seg
vesentlig. Samfunnet for øvrig har
endret seg og folk har andre behov
og ikke minst mange konkurrerende
aktiviteter som gir mindre tid til
seiling og foreningsarbeid. Vi vil
derfor se på den grunnleggende
strukturen. Er vi riktig organisert?
Er vi blitt så store, er det blitt så lite
dugnadsånd at vi trenger en daglig
leder?” sier Paulsrud.

”Hovedstyret ser for seg en komité
med tre til fem medlemmer som skal
se på dette fra årsmøtet og frem til i
mai. Vi kommer da til å innkalle til
et ekstraordinært årsmøte for å se
på disse funnene og eventuelt vedta
en ny organisasjonsstruktur. La oss
ta Tur og hav gruppen som et
eksempel. De har ikke vært
representert i hovedstyret de siste to
årene og har ikke klart å velge en
leder. Spør du meg så er det et
utrolig dårlig tegn. Her er det noe
som ikke fungerer. Det finnes en
brettgruppe i foreningen, den
eksisterer jo bare på papiret. Vi har
for så vidt mange representanter i de
ulike gruppene, men arbeidsoppgaver og ansvarsområder viker å
være ujevnt fordelt. Vi har en del
administrative ting som enklest bør
kunne slås sammen til en gruppe.
Men vi vil ikke legge noen føringer
på denne komiteen. De skal få
arbeide veldig fritt. Vi foreslår at
komiteen ledes av formannen i
rådet,” sier Paulsrud.
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Et av spørsmålene komiteen må ta
”Det er vel ikke noe tvil om at
stilling til er om Moss Seilforening
klubben ikke fungerer godt nok slik
bør ansette en daglig leder.
den er organisert i dag. Vi har
”Dit kommer vi før eller senere
grupper som ikke
fordi organisasjonen
føler at de har noe
er stor. Moss
sted å være. Vi har
Seilforening er
manglende
sannsynligvis Moss
oppslutning om de
bys største idrettslokale regattaene
forening med cirka
våre. Vi har dårlig
700 medlemmer. Vi
rekruttering av
ser for oss at med litt
voksne, som til en
godt arbeide de neste
viss grad kan
ni årene så har vi en
skyldes mangel på
forening som er
egnede tilbud.
dobbelt så stor, og da
Hovedstyret ønsker
kan vi neppe basere
å fremme et
oss på frivillighet og
forslag for årsmøtet
dugnadskrefter,” sier
om at vi setter ned
Hans Bjørn Paulsrud taler på ekstraordinær generalforsamling i
Paulsrud.
en komité for å se på august 2013.
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”En del av oss er nå fornøyd med at
vi har fått større dypgang i havnen
og vi har fått nye brygger. Noen
mener klubbhuset er bra nok som
det er. Men skal vi sikre ettervekst
og et levende miljø for seilsport i
Moss trenger vi et oppgradert
klubbhus som er bedre tilpasset
dagens behov, mer fleksibelt og med
rom for flere parallele aktiviteter.
Strategiplanen som ble enstemmig
vedtatt i fjor gir oss et godt
grunnlag for videre målrettet arbeid,
med utvidet aktivitet for barn og
voksne i alle aldre,” sier Paulsrud.

Til våren ønsker han å overlate
vervet som leder av hovedstyret til
yngre krefter.
”Jeg mener foreningen må få seg en
ung og dynamisk leder som kan
tilføre foreningen nye impulser som
slike gamle mennesker som meg
ikke kan gjøre. Her trenger vi friske
krefter på banen for å ta i et tak og
fornye miljøet. Jeg kan bidra til å
gjennomføre prosjektet Søly 2015
og sørge for at det blir slik som vi
planla det. Men medlemmene må
finne seg en leder som klarer å løfte

foreningen fra der vi står i dag for å
nå disse målene som ligger i strategidokumentet. Strategien er god og
omforent, men må omsettes i
handling så den ikke bare blir
stående som en slik hyllevarmer,
som ikke brukes til noen verdens
ting,” sier Paulsrud.
Lurer du på hva som står i strategidokumentet ”Livslang seiling”,
gå inn på hjemmesiden til Moss
Seilforening.

Moss Seilforening
Årsmøte 2014
Årsmøte 27.02.2014 kl 18.00 – Klubbhuset i Søly
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Godkjenne de stemmeberettigede.
Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
Velge dirigent, referent, samt 2 medlemmer til å undertegne protokollen.
Behandle idrettsforeningens årsmelding, herunder gruppeårsmeldinger.
Behandle idrettsforeningens regnskap i revidert stand.
Behandle forslag og saker.
Fastsette medlemskontingent.
Vedta idrettsforeningens budsjett.
Behandle idrettsforeningens organisasjonsplan.
Foreta valg av tillitspersoner.
Det vil i pausen på årsmøteforhandlingene bli enkel servering og utdeling av foreningens
hedersbevisninger.
Fullstendig saksliste med årsmøtepapierer vil være tilgjengelig på foreningens nettside senest
20.02.2024

Signal

Vel møtt!
Hans Bjørn Paulsrud
Leder av Hovedstyret
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Årsmelding fra Hovedstyret
Hovedstyret har bestått av:
Leder
Nestleder/sportslig leder
Sekretær
Kasserer
Leder Jollegruppen
Leder Tur-/havseilergruppen
Leder Finansgruppen
Leder Klubbhuset
Leder Havnestyret

Hovedstyret har i foreningsåret
2013 avholdt 11 styremøter etter
ordinært årsmøte, samt ekstraordinært årsmøte 26.august 2013.
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 hadde 686
medlemmer 31/12-13, noe som er
en nedgang på 1,4% fra 31/12-12.
Foreningens midler er benyttet og
forvaltet i samsvar med vedtak
fattet på årsmøtet. Regnskaps-,
og budsjett funksjonen er godt
organisert og det utøves en
forsvarlig økonomistyring i
foreningen.

Signal

Samarbeidet med næringsliv og
andre støtteordninger ivaretas av
Finansgruppen. Helly Hansen og
DNB er foreningens hovedsponsorer. En stor takk går også
til alle andre sponsorer og
samarbeidspartnere som har
støttet foreningen gjennom året,
det være seg ved kjøp av reklameplass på flytebrygger, kjøp av
annonseplass i Seilmagasinet eller
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Hans Bjørn Paulsrud
Trygve B. Leergaard
Nina C. Leander
Hans-Peter Raspotnig
Per Bakke
Andreas Klette
Ingerid Lund
Morten Jansen

andre verdifulle bidrag. En
spesiell takk rettes i så måte til
Seatronic som i 2013 bidro
kraftig. Våre sponsorer bidrar i
stor grad til at vårt brede barneog ungdomsarbeid kan
opprettholdes, og videreutvikles.

UTVIKLINGSPROSJEKT SØLY
Mye arbeid har vært lagt ned i
planlegging og organisering av
utviklingsprosjektet som ble
vedtatt på årsmøte i februar. Så
langt er slamavskiller for rensing
av spylevann lagt ned og
truckrampen er utbedret. Samtlige
flytebrygger er fjernet og
uteliggerne på søndre molo er tatt
på land for å forberede
mudringen av havnebassenget. De
nødvendige tillatelsene er mottatt
fra hhv fylkesmannen og Moss
kommune og mudringen starter
medio januar 2014.
Det er sendt rammesøknad for
ombygging av klubbhus og
rehabilitering av uteområdene til
Moss kommune. Ombygging av
klubbhuset vil ikke starte før etter
seilsesongen 2014 er avsluttet.

AKTIVITETER
Foreningsåret 2013 har som
vanlig vært aktivt, og det har
vært arrangert flere store stevner

hvor Moss Seilforening igjen har
bevist at de er blant de beste
arrangørklubbene i landet.
Påskesamling for joller,
Europacup i juni, Raymarine i
august med NM i Kite og
klubbmesterskap i september.
Det henvises for øvrig til
årsberetningen fra Tur&Hav og
Jollegruppe for ytterligere detaljer
og resultater i både nasjonale og
internasjonale mesterskap.
Gjennomført «damekurs» med
både teoretisk og praktiske
øvelser.
HUSET
Huset har fått nye bord i salen.
Ytterligere oppussing og vedlikeholdsarbeider på huset er satt på
vent i forbindelse med prosjektet.
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. Ombygging og
påbygging av klubbhuset vil gi
større muligheter for å kjøre
parallelle aktiviteter på huset.
HAVNA
På bakgrunn av prosjektet med
blant annet bytte av flytebrygger
ble det ikke gjennomført noen
større dugnad i havna i år.

Endring i dugnadsordningen ble
vedtatt på årsmøtet i februar.
Håndteringen av dugnadsordningen har ikke vært optimalt
organisert. Økonomisk og
oppgaveløsningsmessig sett er det
et positivt bidrag til foreningen.
Men det er behov for et bedre
system for å håndtere
påmeldingene til dugnad, og

kvittering for dugnadsdeltagelse.
For ytterligere informasjon om
foreningens totale aktiviteter,
vises til de forskjellige gruppenes
Årsberetninger.

arbeidet og engasjement som er
nedlagt for Moss Seilforening.
Deres bidrag har vært helt
uvurderlig for at vi har kunnet
gjennomføre med stil og de er
foreningens viktigste drivkraft.

Hovedstyret vil til slutt takke
medlemmer, foreldre, tillitsvalgte,
trenere og dommere for det store

Nina Constanse Leander
Hovedstyrets sekretær

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
Klassekaptein Laser
Materiell
Ungdomsrepresentant

2. Investeringer og nyanskaffelser
Jollegruppa har i 2013 investert i
4 nye RS Feva joller slik at vi har
kunnet utvide vårt tilbud til barn
og ungdom. I mars fikk vi levert 2
nye trener/sikringsbåter. Det ble
også kjøpt en tilhenger for
transport av joller. Dette ble kjøpt
for midlene vi fikk av Sparebank
1 i 2012.
3. Aktivitet

arrangerte den tradisjonelle påskesamlingen med god deltakelse,
denne gangen i samarbeid med
NSF’s trenerteam. Deretter har det
gått slag i slag med konkurranser
både i klubb-, krets-, nasjonal-, og
internasjonal regi. 2013 har vært
nok et hektisk år når det kommer
til arrangørvirksomhet. Det første
arrangementet var ovennevnte
påskesamling, deretter var det
Europacup for Laser med klassevinner i Standard og 4.7. Moss
Raymarine Race avsluttet med en
spektakulær jolleregatta for RS
Feva, i Mossesundet. Det har
også vært en samling i regi av
Norsk Optimistjolleklubb. NSF
hadde også to samlinger for
ungdomsklassene, en for de som

er under 16 og en for de som er
over 16 år. Også i år arrangerte
klubben to sommerskoler i seiling.
Et meget godt og vellykket
arrangement som klubben skal
bygge videre på.

3.1 Optimist A
Gruppen har for 2013 bestått av
Maria Hagerup, Olav Bakke,
Eirik Bakke, Elias Hagerup og
Eirik Mathias Silnes. Vilma Asting
kom inn i gruppa på slutten av
sesongen. Vi har hatt jevnt godt
oppmøte på treningene tirsdager
og torsdager fra slutten av april.
Også i år har vi hatt besøk av
gjesteseilere fra Soon Seilforening
på flere av treningene. Gorm

Signal

Jollegruppa har i år, slik som
tidligere, vært i aktivitet hele året.
Det har vært inne trening
gjennom vinteren og de første
treningene på vannet startet
allerede April på Søly. Vi

Per Bakke
Carene Petersen
Ole Magne Silnes
Andreas Brattland/
Trond Hallvard Andersen
Per Christian Bordal
Karin Herud
Eirik Guldvog
Mathias Mollatt
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Tidlig sesongstart, her Olav under Frostbite i Son.

Grennes fra Horten Seilforening
var trener frem til sommeren da
han dessverre måtte trekke seg fra
treningene i Moss. Etter
sommeren hadde Andreas Dyhr
Petersen treneransvaret for
gruppa, noe som har fungert
veldig bra. Jolleleder Per Bakke
har også tatt noen av treningene.

Signal

Sesongen startet i midten av mars
for de ivrigeste med vintersamling
i regi av NOK på Søly. Ved
oppstart lørdag morgen måtte det
brøytes råk i isen fra rampa slik at
jollene kom seg ut av marinaen.
Første Norges Cup var i Asker
20.-21. april med tre deltakere fra
Moss, Olav Bakke og Eirik Bakke
og Maria Hagerup.
Andre NC var i Soon 11-12. mai
med Maria Hagerup, Olav Bakke
og Eirik Mathias Silnes som
deltakere. Med frisk vind ble det
både en tøff opplevelse og god
erfaring for de ferskeste.
NC 3 ble avholdt i Florø 25.-26.
mai, Olav Bakke og Maria
Hagerup tok den lange turen over
fjellet og var deltakere fra Moss
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Seilforening.
Siste NC var i Bundefjorden 31.
august og 1. september med Olav
Bakke og Eirik Mathias Silnes
som deltakere. Lørdagen startet
med regn, vindstille og ventetid på
land, seilerne gikk ut på vannet
etterhvert og solen kom frem, men
uten vind slik at lørdagen ble uten
noen starter. Søndag var det fine
forhold.
Nordisk mesterskap ble avholdt i
Vänersborg i Sverige med Olav
Bakke som eneste seiler fra Moss.
Representanter fra gruppa har i
tillegg vært med på samtlige
Østfoldcuper med gode resultater.
Olav Bakke vant ØC sammenlagt.
Kretsmesterskap ble arrangert på
Søly 14-15. september med god
deltagelse fra Fredrikstad,
Sarpsborg og Moss Seilforeninger.
Klubbmesterskap ble avholdt
24. september, Eirik Mathias
Silnes vant i år knepent foran
Eirik Bakke.
3.2 Optimist B/C
Da har nok et år blitt gjennomført, og det har vært en liten men

stabil gjeng som har stilt opp hver
tirsdag og torsdag fra påsken og
frem til høstferien.
Gruppa har bestått av ca 8
stykker som dette året har tatt
steget opp fra nybegynner til
C seilere, og jeg må si at fremgangen har vært fantastisk. Ledet
av trener Eric Bontenbal, har de
lært å sette sjøbein og rope
STYRBORD så det høres helt inn
til land. De har seilt i vindstille og
de har seilt i frisk bris og har fått
føle hvor hard bommen er når det
kommer en ufrivillig jibb.
De har kjempet mot vinden og
følt hvor vanskelig det er om man
skal falle av for mer fart eller seile
så høyt at man omtrent står stille.
De har lært styrbord og babord
halser. De har kullseilt og frosset
og svettet. Lært start prosedyrer
med signaler og flagg. Kort sagt
en bratt lærekurve for de håpefulle.
Ilddåpen ble KM som ble
arrangert av oss den 14. til 15.
september.
Vi gjorde rent bord i B / C klassen
og alle har hatt en veldig stor
fremgang siden påsken.

Det skal bli spennende å følge
dem i 2014. En veldig fin gjeng
som begynner å få tak i hva
seiling handler om.
Tekst Trond Hallvard Andersen
Klassekaptein B/C gruppa
3.3. Optimist nybegynner
Det var en meget kald senvinter
og vår i 2013. Vi vet ikke om det
var det eller andre forhold som
gjorde at vi kun hadde 4 påmeldte
til nybegynnerkurset 2013. Disse
4 fikk imidlertid meget god

Henrik og Eirik i fint driv i påsken.

oppfølging og hadde meget god
progresjon. I august ble alle som
hadde deltatt på årets sommerskole tilbud om å fortsette med
organisert seiling på tirsdager og
torsdager. Gjennom mail til alle
foreldre og en ”åpen dag” den
24. august rekruttere man inn en
stor og meget stabil gruppe nybegynnere frem til oktober. 18 nye
seilere startet opp i august, og i
tillegg til de 4 fra vårsesongen, så
ble 2013 et godt år for
nybegynnere i MS - både i antall,
entusiasme og seilkunnskap.

Trener for årets nybegynnergruppe har vært Per Christian
Bordal.
3.5 RS Feva
RS Feva gruppen har gjennom
sesongen 2013 igjen vært stabilt
stor med totalt 14-16 seilere.
Aktivtetsnivået har vært meget
høyt blant de fleste seilerne.
Mange har deltatt på påskesamling i Moss, alle fire Havfonn
Cupene (NC), NM i Tønsberg og
VM i Marina di Grosetto i Italia.
Sportslig har Caroline Heiberg og
Marie Schrader Bordal gjort det
meget bra. De vant NM, sammenlagt Havfonn Cup og fikk en
meget akseptabel 42. plass i VM i
konkurranse med 190 andre RS
Fevaer.
RS Feva gruppen har vært stabilt
stor de siste årene. Mange av
seilerne har seilt i klassen i flere år
og har etter hvert blitt gode
seilere. MSFs største utfordring
blir de neste årene og sørge for
god rekruttering til RS Feva
klassen slik at foreningen forblir
landets ledende ”Feva forening”.
Trenere for RS Fevaene har i år
vært: Jørn Listerud, Marius
Pettersen og Herman Schrader
Bordal.
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Caroline og Marie leverte en super sesong med både NM gull og vinner av Norgescup’en.
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Mads vant E-cup'en i Moss i Laser 4.7
3.6 Laser
Lasergruppen i Moss har i 2013
bestått av en gruppe på 12-15
seilere, hvorav 6-7 seilere er fra
Moss og resten gjesteseilere fra
andre foreninger. For de fleste
seilere i Lasergruppen i Moss
startet sesongen i mars med
helgetreninger på vannet. Den
tradisjonelle Påskesamlingen i regi
av Moss seilforening ble høydepunktet med strålende vær og 70
seilere fra fjern og nær.

Signal

Etter påske var man så i gang med
regulære treninger for å forberede
regattastart med NC i Brevik siste
helgen i april. Det ble gjennomført
4 regattaer i lett vind lørdag 27/4
og 2 i sterk vind søndag 28/4.
I Laser 4,7 kom Mads Severin
Hassum Olsen på en flott 2. plass
overall, Edward Vedeler Jensen
kom på 5. og Kristoffer
Helmersen på 6. plass. Alle
guttene tok en spiker i hvert sitt
race. I Laser Radial sikret Celine
Herud også en fin 2. plass overall.
Den neste Norges cupen gikk av
stabelen 11.-12. mai på GKSS i
Gøteborg. Denne NC helgen var
for klassene Standard og Radial.
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Mathias Mollatt og Celine Herud
deltok fra Moss sammen med
seilere fra Norge og mange av de
beste fra Sverige. I tildels mye
vind fikk Mathias en 7. plass i
Standard. Celine ble 16 overall i
Radial.
Siste NC før sommeren foregikk
på hjemmebane i Moss og var
samtidig en Europa cup. 79 seilere
fra både Norge, Sverige, Danmark
og Finland var samlet her til
3 dager med racing. Moss gjorde
det strålende og stakk av med
seieren i både Laser Standard ved
Mathias og i Laser 4,7 ved Mads
Severin. I Laser 4,7 ble det videre
en 9. plass på Edward, 10. plass
på Olav Bakke som bl.a hadde en
imponerende spiker i et av racene,
22. plass på Astrid Gran Lunder
og en 24. plass på Kristoffer.
Celine kom på en 11. plass overall, og en 2. plass U19 jenter.
I juni ble det arrangert Mesterskapssamling på Søly under flotte
forhold for 12 seilere i Laser 4,7
fra Norge, Sverige og Danmark
som en forberedelse til EM/VM i
Balaton i Ungarn. Trener var Peer
Moberg.
I juli ble det i 2 påfølgende uker

avholdt henholdsvis EM og VM
i Laser 4,7 samt EM og VM i
Laser Standard og Radial U21 ved
Balatonsjøen i Ungarn. Fra Moss
reiste det 3 deltakere, Mads
Severin og Edward i 4,7 og Celine
i Radial. Det var lite vind og
vanskelige forhold under begge
mesterskapene. Celine klarte seg
meget bra og seilte godt. Hun
hadde bla to spikere i enkeltrace,
noe som gav henne en flott
5. plass i EM av 80 deltakere og
en 6. plass i VM med 91
deltakere. I 4,7 fikk Mads til slutt
en 86. plass i EM av 206
deltakere og 111. plass i VM av
239 deltakere. Edward ble hhv.
nummer 171 og 208.
I august bar det avgårde til
Eurosaf ungdoms EM i Tavira i
Portugal. Celine var eneste
deltaker fra Moss. Det blåste
ganske mye, spesielt i starten av
mesterskapet, noe som preget
hennes resultater. Hun ble til slutt
nr. 7, men hadde en stigende
prestasjonkurve utover i mesterskapet, hvor hun bl.a også vant et
av racene.
I slutten av juni reiste en stor
gruppe seilere og foreldre fra

dermed til mye spenning og
spektakulær seiling. Utrolig gøy og
gledelig da for Moss Seilforening
at Mathias Mollatt ble
Norgesmester i Laser Standard
knepent foran Kristian Ruth. En
flott prestasjon. Celine ble nr. 5 i
dameklassen.

Fornøyde seilere og foreldre på tur. Frode nr tre fra høyre, Celine til
venstre på enden av bordet
Norge til EM Youth i Split,
Croatia.
Eneste seiler fra Moss var Celine,
og vi hadde vært så heldige å få
med vår egen Frode Jørstad som
trener.
Det var et utrolig vellykket og
morsomt opphold i en meget
vakker by.
Foreldrene byttet på å være i
foreldrerib, mens Frode på en
fortreffelig måte skapte god
lagstemning og coachet seilerne på
vannet.

Resultatmessig startet EM veldig
bra og Celine lå på en flott
4. plass før finaleseilasene de siste
2 dagene.
De siste 3 racene ble ikke som hun
håpet, både pga mye vind og
uheldige omstendigheter.
Hun endte til slutt på en litt
skuffende 17. plass.
16-18. august var det duket for
NM på Hankø. Årets NM var et
arrangement preget av mye vind
og sjø. Forholdene inviterte

Den siste Norges Cup for Lasere
fant sted i Horten 7.-8. september.
Moss gjorde det bra og i 4,7 ble
det en flott 2. plass på Mads
Severin og 10. plass på Olav
Bakke. I Radial ble Celine 4,
Kristoffer 11 og Edward 12
overall.
På endelig ranking for 2013 går
Moss SF til topps i Laser 4,7 med
førsteplass til Mads Severin
Hassum Olsen. En meget bra
gjennomført sesong. Etter seg på
listen har han Edward Vedeler
Jensen på en flott 3. plass blant
guttene, 8. plass overall. Olav
Bakke ble nr. 9 blant guttene, 17.
plass overall. Kristoffer Helmersen
10/ 19. plass overall, Astrid Gran
Lunder 13. plass blant jentene, 24
overall. I Radial kommer Celine

Signal

Mathias vant NM i Laser Standard. Her under Europacupen i Moss der han også ble nr. 1.
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Celine seilte inn til en sterk 2. plass under VM i Oman.
Herud på 3. plass overall. Mathias
Mollatt ble nr. 3 overall i Laser
Standard, men deltok
hverken i første eller siste NC.
Året ble avsluttet med
mosseseilere to steder utenlands.
Mathias Mollatt reiste avgårde til
Cadiz i syd Spania i romjulen,
der landslaget har sine samlinger
i vinterhalvåret. Der vant han like
godt New Years Race, en regatta
som gir poeng på ISAF rankingen.

3.7 29er
Det var to båter som representerte
29’er for Moss seilforening denne
sesongen 2013. I den ene båten
seilte Herman Bordal og
Dominykas Rubinskas og den
andre båten seilte Marius Dyhr
Petersen og Andreas Dyhr
Petersen.
De startet opp sesongen i påsken,

da de var med på sin første
Europacup i Cavalaire i Frankrike
(25. mars - 2. april). Den første
delen er det noen dager med god
og lærerik trening, som videreføres med en avsluttende regatta,
som er en del av Europacupen, de
siste dagene. Herman og
Dominykas fikk dessverre ikke
vært med på denne regattaen pga.
skade.
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Celine Herud reiste 1. juledag
avgårde til Oman, hvor hun
deltok på Youth World
Championship. Mesterskapet
varte i 6 dager med 12 race. Det
var meget spennende, hun lå
gjennom hele mesterskapet topp 3.
Hun avsluttet med å vinne siste
race. Dette gav VM sølv med bare
1 poeng opp til gull.
Utrolig gøy.
Marius og Andreas i Cavalaire under Europacupen.
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Teamet hjelper hverandre i
Danmark under VM!
Begge båtene var med i VM i
Kalövig i Danmark 27. juli 2. august. Der fikk de prøve seg i
et variabelt vær. Her var det fra
vindstille til skikkelig uvær, hvor
flere deltakere fikk skader på sine
båter. Her avsluttet ingen av våre
seilere, grunnet skader.
Norgescupen var fordelt på Brevik
(27.-28. april), Florø (25.-26.
mai), Risør (1.-2. juni) og Horten
(7.-8. sept.) Herman og

Dominykas var med på Norgescupen med unntak av Florø. Mens
Marius og Andreas valgte å stå
over den siste som var i Horten.
NC i Brevik fikk Marius og
Andreas en 5. plass og Herman og
Dominykas fikk en 8. plass totalt.
NC i Florø fikk Marius og
Andreas en 5. plass. NC’en i
Risør fikk Marius og Andreas en
5. plass og Herman og Dominykas
fikk en 7. plass totalt sett. NC i
Horten fikk Herman og
Dominykas en 9. plass.

hakk i hel kom Marius og
Andreas på en 7. plass.
På slutten av sesongen kjøpte
Erlend Rødsten og Elias Froholt
seg en 29’er, vi gleder oss ti å se
mer av dere kommende sesong. De
har erfaring fra RS-Feva. Det kan
se ut til at 29’er vil øke ytterligere
fra neste høst, da flere fra RS-Feva
seilere har ønske om å gå over i
29’er, vi gleder oss!
Tekst: Carene Petersen

Begge båtene var med i Olympic
Class Regatta i Gøteborg (11.-12.
mai), her fikk Marius og Andreas
en 11. plass og Herman og
Dominykas fikk en 14. plass
totalt.
Under NM i Tønsberg var begge
båtene med. Her blåste det godt
under NM. Herman og
Dominykas fikk en 6. plass og

2012-2013 sesongen har vært nok
et aktivt år med gode sportslige
resultater og at så mange startet
på nybegynnerkurs etter sommerferien var spesielt gledelig. Videre
var er det gøy å se at vi i perioder
er opp mot 15 Lasere på treninger,
selv om mange av disse er
gjesteseilere er dette god matching
for våre egne seilere og bidrar til et
positivt engasjement. Det er fint å
se at vi har opprettholdt
aktiviteten i tomanns jollen RS
Feva og at denne har 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.

4. Oppsummering

For Jollegruppa
Per Bakke
Leder
Herman og Dominykas i Risør

Premier under NM i
Tønsberg

Vi gratulerer
Herman og
Marie med
2. plassen
under Aker Brygge cup.

Sosialt under Norgescupen i Risør
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Årsmelding 2013 for Tur- og
havseilergruppa Moss Seilforening
Styret
Følgende ble valgt inn i styret på årsmøtet den 14. november 2012
Leder: Ingen kandidat funnet (som tidligere år!)
Medlemmer arrangementer:
Anton Gjelsvik (ny)
Morten Aspestrand (ny)
Magne Sveli (ny)
Styret har vært også dette året
vært noe mannskapsmessig
begrenset. Erik J. har representert
T&H i sportskomiteen, - ingen har
representert T&H i hovedstyret.
Det er avholdt 4 styremøter.
ÅRSMØTET 2012
Det fremkom en del innspill på
dette årsmøtet som var ønsket på
agendaen i ny sesong:
- Det må velges en leder for T&H.
Han skal også velges inn i hovedstyret og representere T&H i
sportskomiteen.
- Navigare Cup bør videreføres,
men foreningens organisering av
sportslige aktiviteter er moden
for revidering
- Skal T&H være det som
gruppenavnet beskriver?
- T&H miljøet må bli mere
bevisst på å signalisere hva som
skal være det ønskede «produkt»,
slik at det kan gjøres
prioriteringer som får oppslutning
- Tema entypebåt er fortsatt
varmt tema og her må
foreningen gjøre noen
strategiske valg
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- Turklassen bør gjeninnføres
som klasse på samme bane,
med LYStall.
- Premieringen i NC må følge
seilingsbestemmelsenes pkt. 1.5.
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Medlemmer regatta:
Erik Johannessen (gj.v.)
Andreas Gunther (ny)
Henning Jensen (ny)

Årsmøtereferat nov. 2012 kan
leses på hjemmeside under
T&H.
ARRANGEMENTER 2013
Temakvelder:
Det ble invitert til 3 temakvelder :
- Februar:
Rolf Fossumstuen, Raymarine:
TRÅDLØS I BÅT / Oppdaterte
Sjøkart
- April:
Styret T&H: NAVIGARE CUP
2013 / Lars Kopperud:
SIKKERHETSUTSTYR /
Redningsselskapet:
PRESENTASJON
- November:
Premieutdeling Navigare, og
nyheter ved unnavindsseiling
ved Quantum
Temaene var godt forberedt, men
forventningene til fremmøtet var
nok noe høyere enn det som ble
registrert. Det ble satset på det
sosiale med enkel servering.
Kurs:
- Ta roret kjerring – Kursleder:
Magnhild Raspotnig –
Instruktør Aksel Ellefsen
- Internasjonalt båtførerbevis
for T&H-seilere – ICC Instruktør Harald Molvig
- Prøve til internasjonalt
båtførerbevis
Navigare Cup:
Det ble besluttet følgende
under presentasjonen i april:

Valgkomité:
Frank Jensen

- Det skulle benyttes handicap
LYS inntil alle påmeldte hadde
fått beregnet handicap etter det
nyere NOR rating systemet.
- Det ble planlagt et klubbmesterskap (ikke tellende i NC)
- Jeløya rundt skulle gjennomføres om tilstrekkelig interesse
(ikke tellende i NC)
Styret i T&H sendte også dette
året ut en invitasjon til å delta i
NC til «potensielle» regattaseilere i
klubben og oppfordret til deltagelse,
- og til å verve andre båteiere /
andre medlemmer med lyst til å
være med i regattamiljøet.
Terminlisten var satt opp med
13 seilaser, - Hard Days Night
inklusive.
Det ble gjennomført 12 seilaser,
med et flertall banevalg sydover
mot Revlingen før retur til Søly.
I gjennomsnitt deltok 4,8 båter pr
seilas i NC, - med en topp i
enkeltseilaser med 7 båter.
Påmeldingsfilen sier at det totalt
var 11 påmeldte båter i årets NC.
2 påmeldte båter deltok ikke i
noen seilaser.
Som oppsummering av årets NC:
1. Et markant fall i deltagelse sett
mot de 2 siste årene, - halvparten
av kveldene gjennomført med
under 5 deltagere
2. Med så liten deltagelse og
interesse så bør NC i T&H

regi mest sannsynlig avsluttes
og overføres til sportskomiteen,
- da i en mulig revidert utgave
Vinnere av de 3 klassene og over
all:
- Lys racing: Jake med skipper
Jørn Erik Ruud (20 poeng)
- Lys klasse: Frida med skipper
Walter Kristensen (12 poeng)
- Turklasse: Chrismar med
skipper Hans-Peter Raspotnig
(9 poeng)
- Over all: Frida med skipper
Walter Kristensen (13poeng)
1/3 av deltagerne i hver klasse
premieres i henhold til seilingsbestemmelsene. Mere komplett
resultatliste ble bekjentgjort ved
premieutdelingen i november og
under resultater i Signal.
Resultatene kan også leses på
hjemmesiden under Navigare Cup.
Utviklingen i deltakelsen i NC fra
2012 til 2013:
*(se tabell nederst på siden)
Deltagelse, - og spesielt gode
resultater for MS-båter fra T&H
miljøet i nasjonale regattaer:
Færderseilasen 2013:
- 1. plass, Erik Holme i klasse
R45+ - Team Quantum
- 2. plass, Morten Aspestrand i
klasse NOR u. sp.
- 3. plass, Rolv Møll Nilsen i
klasse R40
- 3. plass, Team Kirkebø / Pollen
i klasse F-18
*

Hollenderseilasen 2013:
- 3. plass, Erik Holme, Xeffekt
Team Quantum i klasse
NOR => 1,076
- 6. plass, Bjørn Tore Pettersen,
Vannari, NOR 0,951 - 0,98
- 8 plass, Andreas Günther,
Olaf, NOR 1,001 – 1,02
- 9. plass, Espen Tønnesson,
SnaXy, NOR 1,021 – 1,054
Raymarine Race 2013:
- 3. plass, Monica Rodal, Magic,
King 40
- 9. plass, Rolv Møll Nilsen,
SnaXy, X-40
Andre arrangementer:
Litt om andre arrangementer som i
henhold til T&H kalender var
planlagt gjennomført i 2013:
Jeløya rundt:
Denne regattaen ble planlagt
gjennomført i helgen 15. – 16.
juni, men ble ikke arrangert på
grunn av for liten interesse.
PINSESAMLING TUR- &
HAVSEILERGRUPPEN
Årest pinsesamling hadde vi på
Hankø Seilkroa 17 – 19 mai.
Noen kom fredag 17 mai og andre
på lørdag 18 mai.
Været som var meldt var usikkert
men viste seg fra sin beste side hele
helgen. Vi var ca 10 båter til
sammen pluss at det dukket opp
”kjent” fra Fuglevik båthavn som
slo seg sammen med oss. På
fredag var det mest samling i

båtene hvor stemningen var god
og latteren satt løst.
På lørdag samlet vi oss til lunsj på
seilkroa. Der hadde vi en Quiz
som omhandlet ”nærområdet”
samt en sjekk på våre seilekunnskaper. En gruppe motorbåt
folk deltok også men falt litt ut da
vi kom til seil kunnskaper og
utrykk som ”flyndre”,
”kavitasjon” og ”Ketch”.
På kvelden, hvor vi hadde vokst
med noen båter til, hadde vi en
veldig hyggelig middag som bestod
av laks eller biff m/dessert på
seilkroa.
Klubbmesterskap storbåt:
Klubbmesterskapet ble gjennomført onsdag den 19. september, noe
forskjøvet fra opprinnelig planlagt
dato den 28. august. 10 kjølbåter
stilte til start i høstværet og Jørn
Erik Ruud med mannskap ble
etter fin seilas utnevnt til årets
klubbmester 2013.
Noe redusert deltagerantall fra siste
års 16 båter, men klubbmesterskapet er et arrangement som
trekker godt over gjennomsnittet på
onsdagsseilaser og bør videreføres
Hard Days Night:
Denne seilasen ble gjennomført
fredag den 20. september, men
med et skuffende antall (3)
deltagerbåter.
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HJEMMESIDEN MS
T&H har benyttet klubbens
hjemmeside flittig til invitasjoner
til arrangementer og til korte
oppsummeringer fra disse.
For styret i T&H
Henning Jensen
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Årsberetning 2013
fra Husstyret
Husstyret:
Leif Bjerke
Magne Jensen
Cecilie Asting
Ingerid Lund, leder

Etter er mild og fin høst, har det
vært seiling til langt ut mot
vintermånedene. Våre beste
jolleseilere kan nyte seiling i
varmere farvann på denne
årstiden, mens andre har strukket
sesongen langt nok her hjemme.
Tradisjonen tro ble det avslutning
for de minste jolleseilerne med
Grøtseilas i desember. Da var det
godt å komme inn i varmen.
Norges Seilforbund er etablert hos
oss og det fører til mer seiling og
flere samlinger med seilere på
toppnivå.
Det gir inspirasjon til andre og et
aktivt og lærerikt miljø.
Seilsamlinger går gjerne over
helgen og da er det godt å kunne
ta hele huset i bruk. Det kan være
overnatting i 2. etasje og måltider,
teori, seilprat og hygge nede.
I 2013 har Moss Seilforenings
klubbhus vært base for:
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➢ Helgesamlinger for ulike
jollegrupper:
Laserklubben, Påskesamling
for joller, optimistsamling,
Feva-samling, Team
Drømmen`s jentesamling for
storbåtseiling, Kite-gruppa
mfl.
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➢ Modellbåt-gruppas søndagstreninger gjennom vinteren
➢ Navigare Cup og temakvelder
for Tur og Hav
➢ Egne regattaer
➢ Europa Cup for Laser
➢ Ray Marine Race
➢ Kretsmesterskap for Østfold
Seilkrets, joller
Ved et tett samarbeid og tidlig
meldinger fra egne seilledere og
trenere, kan vi i tillegg utnytte vår
kapasitet med utleie.
For 2013 hadde vi :
➢ 17 utleiedager for medlemmer
➢ 16 utleiedager for ikke
medlemmer
Av disse var 5 utleie på dagtid.
Dette gir tilskudd til drift av huset
og vi får positive tilbakemeldinger
på vårt klubbhus.
Moss seilforening hadde to store
arrangementer i år, hvor huset ble
flittig brukt. Med tilskudd av telt
og bruk av uteområdet med andre
fasiliteter, ble det gode
arrangementer. Erfaring fra

tidligere tilsa behov for mer
kjøkkenplass for matlagning. Nok
en gang takker vi Jeanette for godt
samarbeid og stå på innsats
gjennom disse dagene.
På bakgrunn av Prosjekt Søly
2015, hvor utbygging av
Klubbhuset og noe endring i den
eksisterende delen er på planen,
har det ikke vært aktuelt med
større vedlikehold i 2013. Vi ser
frem til en opprustning og et
anlegg som på en bedre måte kan
dekke de ulike behov for våre
brukere.
2014 blir et spennende år. De
store regattaene hvor klubbhuset
skal være hjertet på land, er
Norgescup for joller i april og
Europamesterskap for Laser i
august.
Tilslutt må jeg oppfordre alle våre
medlemmer til å ta vare på vårt
Klubbhus og holde orden etter
treninger og egne arrangementer.

For husstyret,
Ingerid Lund,
leder

Årsberetning for Havnestyret 2013
Havnestyret har bestått av:
Asbjørn Utaker,
Per Arne Karlsen,
Frank Jensen
Geir Jensen
Morten H Jansen
Så er en ny båtsesong over – et
spesielt år i havna da det har
vært noe uro rundt prosjekt
2015. Flere møter har vært
avholdt vedrørende bl.a.
forsterkning av truckrampe,
installere oljeutskiller på vaskeplass, mudring og hvilke brygger
som skulle kjøpes. Dette i nært
samarbeid med Fylkeskommunen
og Moss kommune.
Beslutningen fra Hovedstyret om
hvilke tiltak som skulle iverksettes kom etter ferien, og siden
har det gått slag i slag. Vi måtte
tømme havna for båter og gjøre
klart for demontering av brygger,
så mudring kan iverksettes tidlig
på nyåret.

Havnestyret vil takke Nina
Leander, Jan Erik Ruud og vår
Havnesjef for god bistand på de
nevnte områder.

en riktig og forsvarlig måte.
Dette er kostnadsbesparende og
bidrar til et godt og trivelig
miljø.

Havnestyret har avholdt 5 styremøter, hvor havnesjefen har
deltatt på alle våre møter.

Vi har satt opp flere avfallsbeholdere på området vårt, men
henstiller til båteierne om å kaste
sitt avfall i den lukkede
containeren ved miljøstasjonen.

I år har vi i havna kun gjort det
det som har vært helt påkrevd, i
påvente av beslutningen om å
skifte brygger og oppgradere
molo og truckrampe. Det ble i år
iverksatt en ny dugnadsordning,
og vi takker alle som har meldt
seg til tjeneste og utført arbeid i
samråd med vår havnesjef. Neste
år vil havnestyret bidra til å
etablere bedre rutiner når det
skal utføres dugnadsarbeid.
Havnestyret vil spesielt i år, be
alle vise respekt på området og
for de investeringer som her
gjøres. Så oppfordrer vi, som
tidligere år, til at vi sorterer
avfallet fra båtpuss / båtturer på

Så vil havnestyret takke for
denne sesongen, dere har alle
vært utrolig samarbeidsvillige
med henblikk på jobben med å
få alle båter ut av havna i år.
Havnestyret ønsker Dere
velkommen til nye brygger og en
oppgradert truckrampe og mole
våren 2014.

Vennlig hilsen
Morten H Jansen
For Havnestyret
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Årsberetning 2013, Finansgruppen
Moss Seilforening
Finansgruppen har i 2013
bestått av
•Andreas Klette (leder)
•Hans Bjørn Paulsrud
•Hans Bendik Eriksen
•Per Christian Bordal

Det var et nytt styre som tok fatt
på oppgaven med å skaffe
økonomisk støtte etter årsmøtet i
fjor. Strategien var å fortsette det
gode arbeidet som ble gjort av
det forrige finansgruppestyret,
som har lagt ned mye arbeid i å
fremforhandle gode avtaler med
næringslivet. Vi er meget godt
fornøyd med at hovedsponsoravtalen med Helly Hansen ble
ferdigforhandlet, og at HH
velger å fortsatt støtte Moss
Seilforening.
Det sittende styret deler det
forrige styrets oppfatning av at
foreningen burde sikte mot
større og mer langsiktige avtaler
som ligger frem i tid, fremfor
småbeløp. Det viste seg at
medieomtalen av foreningen ble
lagt merke til i det lokale
næringsliv, og at det skulle bli
vanskeligere enn antatt å komme
til forhandlinger enn vi hadde
håpet. Vi har derfor fokusert
oppmerksomheten mot ulike
støtteordninger, legater og
offentlige tilskuddsordninger,
parallelt med arbeidet mot
eksisterende og potensielle
sponsorer.

Signal

Helly Hansen og DNB er
foreningens hovedsponsorer. En
stor takk går også til alle andre
sponsorer og samarbeidspartnere
som har støttet foreningen
gjennom året, det være seg ved
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kjøp av reklameplass på
flytebrygger, kjøp av
annonseplass i Seilmagasinet eller
andre verdifulle bidrag. En
spesiell takk rettes i så måte til
Seatronic som i 2013 bidro
kraftig. Våre sponsorer bidrar i
stor grad til at vårt brede barneog ungdomsarbeid kan opprettholdes, og videreutvikles.

har generøst støttet underprosjektet «Seiling for alle» med
kr. 1.604.500,- som fordeles på
de pt. 12 deltakende seilforeningene. Prosjektet «Seiling
for alle» har som mål å bedre og
tilgjengeliggjøre lavterskeltilbudet til barn og unge, og
støtten er gitt til seilforeningenes
sommerskoler.

Bedrifter og stiftelser som har
inngått avtale med, sponset eller
har støttet MS i 2013 er:

Finansgruppen inviterer alle
foreningens medlemmer til å
bidra med ideer og innspill,
ingen sponsorater, gaver eller
bidrag er for store eller for små.
Vi kommer til å få et nytt og
moderne havneanlegg der det
fortsatt er god plass til reklame.
Vi har også flere annonsesider i
SEILmagasinet tilgjengelig for
videresalg. Til sist ønsker vi også
å minne alle om Grasrotandelen
fra Norsk Tipping, der 5% av
din spilleinnsats går direkte til
Moss Seilforening uten at dette
innvirker på dine vinnersjanser.
Dersom du ikke har registrert
Moss Seilforening som grasrotmottaker på spillekortet ditt;
send SMS med kodeord
”Grasrotandelen 882921662” til
telefonnummer 2020. Alternativt
kan du gi beskjed til tippekommisjonæren neste gang du
spiller.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Helly Hansen
DNB
Seatronic Båtutstyr
Sparebankstiftelsen DNB
Gjensidigestiftelsen
Raymarine Norge
Moss To-Takt
Moss Kommune
Norges Idrettsforbund
Fuglevik Båtservice
HaPa Consult AS

Ekstra gledelig er det at vi før
årets slutt mottok kr. 100.000,fra Sparebankstiftelsen til nye
optimistjoller. Nytt av året er at
vi fra 2013 har inngått
samarbeid med en rekke andre
større seilforeninger i Norge om
sponsorarbeid. Samarbeidet «Det
store seilløftet» koordineres av
Norsk Maritimt Forlag som utgir
SEILmagasinet og Seilas,
Samarbeidet har allerede høstet
frukter, og Gjensidigestiftelsen

For finansgruppen,
Andreas Klette

Årsrapport kitegruppe 2013
Planer for 2013
Den nyoppstartede kitegruppen i
Moss Seilforening hadde som
målsetting før sesongstart å
gjennomføre ukentlige regattaer,
noe tilsvarende det som tur og
hav har. En annen stor
målsetning for sesongen var å
gjennomføre NM i ”course
racing kite” sammen med
Raymarin-regattaen.
Slik gikk sesongen
De ukentlige regattaene ble mer
trening, og ikke så mange
regattaer ble gjennomført. Dette

på grunn av at nivået på kiterene
var veldig sprikende første del av
sesongen. Dette bedret seg
betraktelig da NM nærmet seg.
Treninger ble gjennomført
ukentlig med oppmøte på
seilforeningen og båttransport til
Revlingen som var hovedbase for
trening på vann.
Ukene før NM hadde vi
regelmessige treninger som
regattaseiling. Det ble også
anledning til noen ekstra
treningsdager da konkurransen
på treningene tilspisset seg.

Kite NM 2013
Alle NM forberedelser ble
gjennomført av styreleder og
økonomiansvarlig. Det var mye
organisering for kun to personer.
Likevel ble NM gjennomført i
bra MS-stil.
Friske vindforhold og 20 kitere
på startlinjen ga en fartsfylt fest
da det aller første norgesmesterskapet i kite-race ble avholdt i
Moss.
Først skulle innledende seilaser
gjennomføres over to dager. Det
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var planlagt gjennomført åtte
seilaser, men vi rakk bare å
gjennomføre seks seilaser på
grunn av vindforholdene.
Etter at de innledende seilasene
var gjennomført og dårligste
seilas strøket, kom topp fem til
finaleseilasene med blanke ark.

Signal

Finaleseilasene ble gjennomført
med utslagsmetoden. Etter første
seilas var det Sondre Walberg
som røk ut av NM. Han ble
dermed nummer fem.
Etter andre seilas var det Marius
Coucheron som røk ut av NM.
Han ble dermed nummer fire.
Siste og avgjørende seilas avgjorde 1., 2. og 3. plassen i NM.
Christian Juell vant suverent med
Petter Olstad på andre og Sjur
Sannerud på 3. plass.
Kite-racing er en actionrik,
spennende og publikumsvennlig
sport. Entusiasmen til de
begeistrede kite-seilere blant
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tilskuerne tilsier at dette er en
seilsport med stort
vekstpotensial.
Alle deltagern som var med på
NM var kjempefornøyde med
NM uansett resultat. Været var
en herlig variasjon med sterk
vind 15m/s og regn på fredag, da
en regatta ble utsatt. Lørdag
viste værgudene de tilreisende
Moss som en sommerby med
null vind og kjempefint vær.
Dette forandret seg heldigvis
med gradvis økning av vind frem
til finaler som ble gjennomført
med start- og mållinje ved
seilforeningen.
Moss Seilforenings kitere oppnådde kjempebra resultater og
fikk inn tre av fem på topp fem.
1. Christian Juell,
Drøbaksund seilforening
2. Petter Olstad,
Moss Seilforening

3. Sjur Sannerud,
Moss Seilforening
4. Marius Coucheron,
Trondheim seilforening
5. Sondre Walberg,
Moss Seilforening
7. Sven Ribe, Moss Seilforening
12. Adolfo Menedzen
13. Harald Amundsen
18. Thomas Eriksen
Planer for 2014 sesongen
1. Ukentlige regattaer med
føring av resultat på
hjemmesider.
2. Trenings samling Kick-off i
Danmark 1.mai helg.
3. Fire lørdags-regattaer med
sosialt på kvelden
a. Langdistanse løp
(Mefjordbåen rundt med
start i Moss)
b. Speedregatta ved
Revlingen.
c. Sletter rundt
d. Ikke bestemt

Alle mål er nådd for Mathias
Oppsummering av 2013 er en
hyggelig aktivitet. Resultatmessig
ble alle mål nådd. Jeg ble
Norgesmester med alle de beste
med. Jeg ble 15 i årests EM,
oppnådde min beste plassering i
Palma og verdenscupen der, ble
3 i en E-cup i Warnemünde and
vant New year Race i Cadiz på
tampen av året foran en ungarer
og en kroater. Morsomt også var
at jeg har vunnet enkelt race
både i WC og under EM. Slik
sett var 2013 sesongen karrierebeste i Laser. Landslaget har
trent mer i Norge enn noen gang
før, det har blitt mer tid på
vannet av dette, slik at det er
mer å bygge på for 2014. Også
rent fysisk har jeg tatt steg i
riktig retning. Ser man på de
beste i verden er snittalderen
nærmere 30 år, også grunnet
behov for langvarig opparbeidelse av god og sterk fysikk.
Erfaring og taktiske egenskaper

utvikler seg med mange år i
båten. Klassen er enormt jevn, så
alt skal utvikles og klaffe
samtidig, skal man vinne regattaer.
Oppstarten for 2014 fikk en god
boost, med klar kvalifisering for
nytt år med landslaget og endret
opplegg for fysisk trening. Eirik
Verås Larsen har tatt grep for
landslaget og lagt om store deler
av måten vi trener på. I løpet av
2014 og 2015 er målet å bli den
best trente laserseileren i verden,
året før OL i Rio.
I skrivende stund er jeg på
samling i Cadiz, sammen med
hollandske og franske landslaget. Dette er vår base for seiltrening i vinter. Det gjelder igjen
å bygge sten på sten i 2014, slik
ta målet om OL i Rio nås. Igjen
er WC i Palma i April en av årets
mest sentrale regattaer sammen
med EM i Split i juni. Her er

målet ytterligere resultatforbedringer fra ifjor. Det er også
mulig at jeg skal til Rio allerede i
juli for trening og en testregatta.
I august og september er det
trening og senere ISAF VM i
Santander, Spania som er viktig.
Her må det seiles godt nok til at
Norge som nasjon blir kvalifisert
til å delta i OL i Laserklassen. I
tidligere år har dette vært litt
problematisk, men nå bør det
kunne gjøres med denne ene
regattaen.
Selv om det er lenge til OL i Rio,
ser jeg allerede nå konturene av
lekene, både via trening der og at
det er kvalifisringsregatta nå i år.
Viktigst er det dog at jeg klarer å
ta viktige steg fremover både
fysisk og seilmessig i år, så neste
år igjen og så skal vi være klare
for 2016!
Mathias Mollatt
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Fra seieren i Cadiz på slutten av 2013.
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Sportslig perspektiv:

Kursen videre?
Status
Moss Seilforening kan igjen se
tilbake på en sportslig god
sesong. Jollegruppa har høy
aktivitet med mange jungmenn
og litt eldre optimistseilere, et
solid miljø for RS-Feva og en
voksende gruppe Laserseilere.
Det aktive samarbeidet med
Norges Seilforbund har styrket
tilbudet til seilerne og
kompetansen til de trenerne våre,

slik at treningsmiljøet i Moss nå
fremstår som et av landets mest
attraktive med synlige resultater i
nasjonale og internasjonale
mesterskap (se Høydepunkter fra
resultatlistene i 2013). Samtidig
må vi konstatere at oppslutningen
om Navigare Cup har vært
fallende og at de dyktige regattaseilerne fra Moss ser ut til å ha
lagt aktiviteten sin til andre

arenaer. Tur & havgruppen har
god oppslutning om sine
fellesturer og temakvelder med
fokus på navigasjonsutstyr,
langturer og sikkerhet om bord.
Imidlertid har det vært lite
kursvirksomhet og rekrutteringsarbeid rettet mot potensielle nye
havseilere.

Høydepunkter fra resultatlistene i 2013
Joller: Marie Bordal og Caroline Heiberg slo alle og ble kronet som norgesmestere i RS Feva! Vi har
kunnet gratulere Mathias Mollat som norgesmester i Laser Standard og en flott 15. plass i EM. Celine
Herud hentet ved årsskiftet hjem en sølvmedalje fra junior VM i Laser, som hun for øvrig vant året før.
Mads Severin Hassum-Olsen vant Europacup for Laser 4.7 i Moss og tok sølvmedalje under NM for
Laser 4.7. Edvard V. Jensen gjorde seg bemerket med gode plasseringer i Norgescup.
Kite: Den nyetablerte kite- gruppa har vært godt synlig på Værlebukta. Det første Norgesmesterskapet
i baneseiling for Kite ble arrangert som en del av Moss Raymarine Race med Revlingen som base. Petter
Olstad og Sjur Sannerud sikret sølv og bronse medaljer, etter Christian Juell fra Drøbaksund
seilforening.
Kjølbåt: I Færderseilasen vant Erik Holme med mannskap den prestisjetunge R45 klassen, og flere andre
Mosselag også seilte inn til gode plasseringer. Klubbmesterskapet ble vunnet av Jørn Erik Ruud og
mannskap i en J/70.
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Ressurser
Høsten 2012 fikk Moss
Seilforening støtte fra
Sparebank1 stiftelsen til kjøp av
4 nye RS Fevaer og ny sikringsbåt, slik nå hele10 RS Fevajoller
står til disposisjon for yngre
seilere i Moss. Før jul fikk vi
også den positive nyheten at
Sparebankstiftelsen også finansierer anskaffelse av 10 nye
optimistjoller. Samarbeidsprosjektet Det Store Seilløftet
(koordinert av Seilmagasinet) vil
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ytterligere sette oss i stand til å
fornye utstyr og båtpark, og
dermed legge forholdene bedre
til rette for rekruttering av nye
seilere. Når rehabiliteringen av
anlegget på Søly er gjennomført i
2015 vil Moss Seilforening ha en
solid infrastruktur som plattform
for videre drift og utvikling i
tråd med vedtatt strategiplan. Da
blir det viktig at vi samtidig tar
godt vare på og fornyer våre
menneskelige ressurser. En
levende seilforening er helt

avhengig de generøse bidragene
de mange erfarne og kompetente
medlemmene som stiller opp som
trenere, arrangører, kursholdere
og ikke minst miljøbyggere.
Rekruttering
Vi har en visjon om «Livslang
Seiling» med Moss Seilforening
som et naturlig aktivitetssentrum
for seilinteresserte i alle aldre,
med et allsidig og bredt tilbud
innen båtliv og seilsport til ulike
formål, åpent for alle og med lav

Race avlyst i 2014 når regattaseiling i kjølbåt i Moss et
absolutt lavmål. Det er da svært
gledelig å registrere at flere av de
gode regattaseilerne fra Moss
viser interesse for å komme i
gang igjen. Det blir derfor
spennende å se om disse gjør
alvor av planene om å bemanne
et antall Expresser for å utfordre
Kongen og hans menn i ExpressNM, som i 2014 ligger an til å
bli landets desidert største
norgesmesterskap i kjølbåt med
over 60 forhåndspåmeldte båter.
For Moss Seilforening vil det av
mange grunner være svært
gunstig å få re-etablert et miljø
for regattaseiling i kjølbåt.
Mange av de eldre jolleseilerne er
klare for andre typer utfordringer.
Tur og regattaseiling i mindre
entype kjølbåter vil kunne by på
sosial og spennende seiling som
kanskje møter noen av behovene.
Et slikt miljø vil også være et
ideelt utgangspunkt for tilbud
rettet mot voksne (eksempelvis
foreldre til jolleseilere og andre)
som har lyst til å lære mer om
seiling. Videre kan det være
attraktivt for familier som ikke
har anledning til å drifte en båt
selvstendig å være med i en
modell der man betaler tilgang til
en felles båtpark. Mulighetene er
mange.
Hva blir så kursen videre?
Den overordnede strategien er
laget og den generelle målsettingen
definert. Slik sett gir kanskje
kursen seg selv? Opprustning av
anlegget, etablering av flere og
mer allsidige tilbud, målrettet
rekrutteringsarbeid er åpenbart
forefallende oppgaver. Men,

strategiplanen gir kun overordnet
mål og retning, nå må organisasjonen og mannskapet trå til og
sette seil for å implementere
planen. Den mer detaljerte
kursen må stakes ut og innhold,
delmål og ambisjonsnivå må
defineres. Anlegget er snart klar
til videre seilas, og nå må
medlemmene selv bli med for å
definere aktivitetene de helst
holde på med i Moss Seilforening. I første omgang blir
oppgaven å mobilisere våre
medlemmer til å bidra med
engasjement og godt eksempel.
Så må vi må tiltrekke oss nye
medlemmer og ildsjeler. Styret
har en viktig oppgave med å
koordinere dette fremover, men
det er medlemmene i Moss
Seilforening som må ta del i
miljøet på Søly og dele av sine
kunnskaper og erfaringer. Mye er
gjort om alle bidrar litt med det
de kan og har anledning til. De
fleste av landets skiforeninger
har klart å utnytte kompetansen,
erfaringen og tiden til eldre
medlemmer til å bygge
foreningene og anleggene sine og
ikke minst drive mange av
aktivitetene. Folk stiller opp
fordi det er trivelig og meningsfullt og gjerne også fordi det
bidrar til å videreføre noe viktig
til egne og andres barn og barnebarn. Moss Seilforening har god
tilgang på tilsvarende ressurser,
men vi har en oppgave i å
organisere dette slik at det blir
enklere og mer naturlig å bidra
på tvers av grupperinger.

Signal

terskel for å delta. En viktig
forutsetning for et vitalt
forenings miljø, er at vi har
attraktive tilbud tilpasset dagens
samfunn. De fleste ser ut til å ha
generelt mindre anledning til
fritidsaktiviteter og frivillig
innsats, men samtidig er det også
mange interesse og ønsker om en
mer maritim fritid. De fleste med
litt fartstid i Moss Seilforening
kan se tilbake på en barndom og
ungdom der seiling og seilforeningen utgjorde en verdifull
arena for sosial, personlig og
sjømannsmessig utvikling.
Gleden over å kunne seile har
man gjerne livet ut, og det er nå
viktig å legge til rette for at nye
generasjoner får ta del i det
samme. Heldigvis har Moss
Seilforening gode forutsetninger
og lovende tilflyt av unge
seilinteresserte.
Sommerseilskolen (i fjor
arrangert av Eline Snerlebakken,
Sara Hagerup og Wenche Rodal)
var en stor suksess med mange
fornøyde barn på Søly. Målrettet
oppfølgingsarbeid av foreningens
rekrutteringskomite ved Per
Christian Bordal resulterte så i
en betydelig økt deltagelse på
nybegynnerkurs. Disse
konseptene videreutvikles i 2014.
For kjølbåtseiling har
aktiviteten derimot vært fallende
og regattaseilingen i en bølgedal.
Et prøveprosjekt i 2012 viste stor
interesse for seilkurs rettet mot
voksne, men vi har dessverre
ikke klart å videreføre et slikt
tilbud. Tur & hav gruppen har
fine aktiviteter rettet mot turseiling, men dette er i liten grad
rettet mot å trekke til seg nye
seilere. Med Moss Raymarine

Trygve B. Leergaard,
Sportslig leder
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Havnesjefens hjørne
Hvor står vi, hvor langt er vi
kommet?
TRUCKRAMPEN - er ferdig
med nytt bolverk, trapper og det
hele. Den har i høst bestått sin
prøve og kun en liten ”skjønnhetsfeil” skal rettes til våren.
TANKEN for oppsamling av
spylevann fra bunnspyling av
båter er nedgravet, nødvendige
rør lagt frem og tilsluttet det
kommunale gråvannsnettet.
Da det viste seg ikke å være fall
fra tanken til det kommunale
nettet, ble det nødvendig å legge
ned en pumpekum.
Elektriske kabler er trukket fra
tank/pumpe frem til husveggen
utenfor havnekontoret, for
senere å bli ført inn i hus til
kontrollinstrumenter der.
SØNDRE MOLO – arbeidet her
er ikke påbegynt, men stor og
egnet stein for den kommende
utbedring av moloen er samlet
hos vår samarbeidende entreprenør, Våler Graveservice.
Moloen skal heves ca. 70 cm.
Den skal også gjøres litt jevnere,
tilsvarende det som ble utført på
nordre molo for noen få år
siden. Planen er at arbeidet her
startes etter at mudringen langs
søndre molo, fra land og ut til
svingen, er utført. For ikke å
være i veien for mudringen er
utriggerne på søndre dratt opp
på moloen (heia bollegjengen!).
Disse må ut i sitt rette element
igjen etter mudring før moloarbeidet kan ta til.
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MUDRING – skulle, som mange
vil vite, vise seg å by på store
problemer grunnet mye gift i
bunnsedimentene. Etter mange
og lange vurderinger hos innleid
konsulent, Fylkesmann og
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ekspertise fra våre egne rekker
forelå endelig alle nødvendige
godkjennelser fra Fylkesmannen
og Moss kommune, slik at
kontrakt for arbeidene kunne
undertegnes med firma Bratås
A/S nå på nyåret. Å deponere
giftige bunnsedimenter på
Langøya er svært kostbart, og
resultatet er derfor blitt at vi må
nøye oss med å mudre et mindre
areal, nemlig mellom bryggene C
og D inn mot truckrampen.
Derfor blir større og dypere
båter f.o.m. sesongen 2014
prioritert lagt til dette området.
Bratås har fått på land alle gamle
moringer. Av disse er det 29 stk.
betongmoringer som ble lagt ut
for ca. ti år siden, som skal
benyttes videre i det nye
anlegget. Dette betyr penger
spart. Et av kravene fra
Fylkesmannen er at kulvertene i
søndre molo tettes for å hindre
at gift siver ut i Værlebukta
under mudringen. Det gjøres
med sementsekker i plast.
Gjennom selve moloåpningen får
selvfølgelig heller ingen gift sive
ut. Her monteres det et såkalt
”pressluftgardin”. Dette er i
skrivende stund nettopp utført,
og vi er klare for at selve
mudringsarbeidet skal begynne
den første uken i februar. Det er
sagt å skulle være unnagjort i
løpet av 2 – 3 uker, såfremt alt
går etter planen. Da skal det
øverste giftige bunnlaget, 25 – 75
cm fraktes til Langøya og de
resterende rene massene dumpes
vest for Sletterøyene. Vi krysser
fingrene for at havna ikke fryser
til i år!
NYE FLYTEBRYGGER – ble
etter mange og lange vurderinger
kontrahert hos Skjærgårdsbrygger A/S. Avtalen med dem
innebærer også riving/fjerning av

de gamle bryggene. To av de fem
flytebryggene ble hentet av folk
fra Halden og Ørje for videre
anvendelse der. Dette har spart
oss for 2/5 av rivningskostnadene. Dette er etter avtale
med Skjærgårdsbrygger. Tre
brygger måtte sendes til destruksjon hos RagnSells, hvor vi var
heldige å få en meget god avtale.
Når dette skrives, er de to første
semitrailerne med bryggemateriell
losset her i Søly – i snøværet. Det
er meldt om flere trailerlass
utover i første uken av februar.
Arbeidsgangen blir at utriggerne
skrues sammen på land.
Flytebryggene legges ut og festes
i kun to moringer, utriggerne
monteres. Deretter legges det
tilstrekkelige antall moringer
riktig i forhold til utriggerne.
Ferdigstillelse av de to nordligste
bryggene, i alle fall så pass at det
skal være mulig å legge båter der,
er lovet til medio april. Resten
gjøres ca. 1. mai. I månedsskiftet
april/mai kan vi bli stillet overfor
noen utfordringer med hensyn til
folks ønske om å ta i bruk
båtplassen sin på et ”for tidlig”
tidspunkt. Jeg ser for meg at en
del av oss vil trenge å vise litt
ekstra tålmodighet i år!
KLUBBHUSET og
UTEOMRÅDENE – er det søkt
en rammegodkjennelse for i
Moss kommune, slik det ble
vedtatt på forrige årsmøte.
Arkitektkonkurranse ble avholdt
og videre drøftelser ført mellom
arkitekt og styre etter det. Dette
foreløpige resultatet danner
grunnlag for rammesøknaden.
Kommunens reaksjon på rammesøknaden foreligger i skrivende
stund ikke.
Et punkt, som jeg vet opptar
mange er masteskuret. I rammesøknaden er det gitt at på grunn

av klubbhusets utvidelse nordover (NØ), må masteskuret
flyttes. Man opererer i rammesøknaden med et flyttbart masteskur. Masteskuret må da
tømmes for master for å flyttes
etter endt vinteropplag. Sist
sommer lå gjennomsnittlig 10
master i masteskuret gjennom
sommeren. Hvor skal mastestativet plasseres om sommeren
uten at det går på bekostning av
parkeringsplasser ol?
Man må av praktiske grunner
kunne manøvrere inntil 17 – 18
meter lange master fra mastekranen og inn i skuret på begge
sider. Tanker om prøveflytting
av masteskuret i sommer er
lansert. Jeg mener at først bør

danne oss et godt bilde av hvorledes ulike alternative plasseringer vil fungere i praksis. Ved å
trille rundt en mast kan vi svært
enkelt teste ut flere alternativer
uten de helt store kostnader og
anstrengelser.
Passering av masteskuret er en
som etter mitt skjønn et viktig
element i totalutbyggingen som
må finne en god og praktisk
løsning! Helst bedre enn dagens.
MASTEKRAN – til erstatning
for den minste av de to vi har i
dag, den ved siden av truckrampen, hersker det så langt en
viss usikkerhet omkring. Ønsket
har så langt vært en svingbar
kran, med løftehøyde 12 meter

og last 2000 kg., for å kunne
løfte ikke bare master, men også
mindre båter. Flere mekaniske
verksteder som har kraner i sitt
sortiment, er kontaktet. Kun en
har reagert med en teknisk
fornuftig løsning, men prisen er
høy – i størrelsesorden 700 000
kroner, ekskl. fundamentering.
Etter sigende er det betydelige
støttemidler å hente, da en slik
mast vil være anvendelig i
forbindelse med handikapseiling.
Det må jobbes videre med saken.
Ønsker dere alle et godt årsmøte,
og en fortsatt god vinter!
Aksel Ellefsen
havnesjef

Prosjekt Søly 2015
Av Glenn Dyhr Petersen
Nå er det ett år siden oppstart av
prosjekt Søly 2015. Takket være
god kompetanse og innsats av
alle som jobber i prosjektet er vi
i rute i forhold til tiltaksplanen.

Nye flytebrygger vil komme på
plass i ukene 14-17. Strøm på
bryggene er planlagt ferdig i uke 18.
Første brygge som monteres er
F-bryggen og så følger resten
fortløpende.

Videre arbeid med type og form
på mastekran og mastestativ er i
disse dager under planlegging.
Rammesøknaden for huset og
uteområdet er sendt kommunen.

Renseanlegg for spylevann ved
opptak og spyling av båter er på
plass. Kun tilkobling av strøm til
pumpe gjenstår for å bli fullt
operativt. Opptaksrampen er
forsterket og ferdig.

Signal

I skrivende stund er mudringen i
full gang. Når de er ferdig med
mudringen og utriggere på
A-bryggen er på plass vil Våler
graveservice begynne med
forsterkning av søndre molo, den
skal heves med cirka 70
centimeter. Samtidig vil hullene i
søndre molo bli tettet med stein
for å hindre opphoping av sand
inne i havnen. Utsetningsrampen
for hengere blir også gjort
slakkere, når vi først er i gang
og har maskinene på plass.
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Mudre 0,25 meter mellom brygge C og D leveres Langøya, 933 m3
Mudre 0,5 meter i molosvingen, leveres Langøya, 50 m3
Mudre 0,5 meter ved moloens langside, leveres Langøya, 83 m3
Mudre 0,5 meter ved moloens langside, leveres Langøya, 30 m3
Mudre de samme feltene og dumpe ved Sletter
Totalt mudret volum 5100 m3
Bryggeanlegg:
Tre/Betong flytebrygge
Bryggetype: Tre/Betong flytebrygge, type bredde 2,1m.
Flyteelement: 2,3x2,0x0,8m,
flytehøyde 55 cm på ferdig brygge.
Rammeverk: Forsterket rammeverk - 6 stk 3x6" + 2 stk 2x8"
Dekke: Sporfrest 28x145mm
Annet: Skrudd dekke,
galvaniserte skruer
Rør: 22mm vannrør + trekkerør
Ø110mm i alle brygger
Forankring: Ploganker
1000/1800 kg m. forankringsline
26mm danline + 19mm kjetting
Totalt 98 000 kg moringer.
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Bommer type NFB enkeltrørsbommer, 100x100mm profil.
Gangbane i treverk, 50cm og
30cm.
Treverk i hele Y-delen. 8 og 10m
bommer i 50 cm bredde leveres
med midtfeste for spring.

Havna etter utbygging
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Fenderlist
Type: Marinafender MF44
Størrelse: 940x85x44mm
10 stk (5 pr side) pr 6m bom
12 stk (6 pr side) pr 8m bom
16 stk (8 pr side) pr 10m bom

Redningstrapper
5 stk 6 trinns trapper (enkel
vange) i galv stål m. alutrinn monteres på enden av hver
flytebrygge.
5 stk 11 trinns trapper (dobbel
vange) i galv stål m. alutrinn - til
faste brygger.

Lys/strøm/vann
55 stk Strømsøyler type Elbjørn
alfa II
Søylen leveres med LED-lys
levetid ca. 50 000 timer
4 strømuttak m. kombiautomater.
Vannkran og slangeoppheng på
25 av søylene.

Signal
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Betydningen av et oppgradert
idrettsanlegg
Alle med eiendom eller båt
kjenner til betydningen av jevnlig
vedlikehold. Jo mer forfall, jo
større løft kreves. Er skuta først
sunket blir det uendelig mye
tyngre å få henne opp igjen.
Dette gjelder like mye en seilforening som i all enkelhet kan
sies å bestå av medlemmer og et
anlegg som er tilrettelagt for at
de skal kunne bedrive og utvikle
sin aktivitet. Etter mer enn 30
års intensiv bruk var det
åpenbart at både havn og
klubbhus var i behov for full
rehabilitering, samtidig som vi
også har kunnet konstatere at
samfunnet har endret seg og
tydelige tegn på slitasje blant
våre ressurspersoner, gnisninger i
miljøet, laber rekruttering og
dalende aktivitet på enkelte
områder.
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Rehabiliteringen av Søly har sitt
utgangspunkt i Strategiplanen
«Livslang Seiling» og en ambisjon har vært å sørge for at
idrettsanlegget på Søly bedre kan
dekke de ulike og nye behovene
til foreningens brukergrupper har
i et livsløpsperspektiv.
Havneanlegget fornyes og gir oss
større fleksibilitet. Med utvidelse
av klubbhuset får bedre tilpassede
lokaler som tillater at ulike
aktiviteter foregår samtidig. Med
bedre muligheter for utleie vil
også inntekter til foreningen
sikres. Det er også en ambisjon
om å kunne tilby seiling for
handikappede. Prosjekt
Søly-2015 har fremdrift etter
plan og budsjett, og vi vil fra
neste år har et helhetlig idrettsanlegg tilrettelagt for båtliv og
seilsport i mange år fremover.
Hva er så betydningen av dette?
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Svaret er at et godt idrettsanlegg
er selve eksistensgrunnlaget Moss
Seilforening som en idrettsforening. Det er hit vi kommer
for å drive idrett og seilrelaterte
fritidsaktiviteter. Det er her vi
bygger miljøet. Søly båthavn er
en viktig økonomisk plattform
for seilforeningen, men samtidig
en betydningsfull del av idrettsanlegget. Her har vi våre båter
og følgebåter. Her tar vi i mot
våre gjester og her bedriver vi
våre ulike aktiviteter. Klubbhuset
er foreningens hjerte. Her møtes
vi til diskusjon og selskap og har
tilgang til garderober, kjøkken og
kurslokaler. Utearealene byr på
rom for lek og læring, arbeid og
vedlikehold. Samtidig er dette
også vårt vindu utad, mot
kyststien som passerer gjennom
anlegget og mot de offentlige
strender og friarealer som omgir
oss. Som en av regionens største
idrettslag bidrar vi vesentlig som
ambassadører og utstillingsvindu

for Mosseregionen. Vår status og
vårt omdømme er viktige
forutsetninger for våre muligheter til å beholde og videreutvikle våre aktiviteter på Søly.
Som idrettsforening nyter vi godt
av ulike støtteordninger til idrett,
barne- og ungdomsarbeid og til
oppgradering av idrettsanlegg.
Utover den naturgitte arenaen på
Værlebuka omfatter vårt idrettsanlegg klubbhuset, utearealene
og havna med molo, slipper og
kraner. Dette må vi betrakte som
en helhet. En viktig oppgave for
styret og finansgruppa fremover
blir derfor å planlegge og
koordinere søknader om
ytterligere økonomisk støtte til
den pågående oppgraderingen av
alle elementene seilsportsanlegget
på Søly fra kraner til hus og
båtpark.

Trygve B. Leergaard,
Sportslig leder

Foto: Runar Thøgersen
Arbeidet med å oppgradere havneanlegget er i full gang.

Kite i Kina
Som eneste nordmann deltok
Petter Olstad fra Moss
Seilforening i VM i kiteracing på
Hainai Island i Kina høsten
2013. Til sammen var det 140
menn og 40 kvinner som deltok i
mesterskapet.

stort i Kina siden de prøver å få
sporten mer populær der,” sier
Petter til Signal.

”Det ble en storstilt åpningsseremoni med mange mennesker
fra lokale og statlige organer,
taler i lange baner, hvor vi alle
hadde egen flaggbærer. Dette var

Det blåste mye mer enn hva
meldingene sa, rundt 20-30knop.”

”Racedagene startet med ”
skippers’ meeting” klokka ti hver
dag og første race var klokka 11.

”Fra Norge var jeg alene, men
med to dansker og en svenske så
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å forbedre meg til å bli en enda
bedre kiter. Til sommeren er vi
bedt til Danmark for å trene med
litt bedre motstand, samt utvikle
oss mer, noe jeg ser frem til. Selv
har jeg planer om både EM i
Polen og VM i Tyrkia, hvis ferie
og midler dekker det,” sier Petter
som sponses av www.srfsnosk8.no.
Han hadde en svært aktiv sesong
i 2013 og seilte EM i Italia, NM
i Moss og nå VM i Kina.
ble det god skandinavisk
stemning. Miljøet er svært godt
så man føler seg som en stor
familie, om du er verdensmester
Florian Gruber eller en ensom
nordmann. Jeg har jo blitt ekstra
god venn av flere, så jeg kjente
ikke noe savn etter nordmenn,
men skulle jo gjerne ha hatt med
noen av Mossegutta,” sier
sølv-vinneren fra fjorårets NM.

Petter seilte inn til en 13. plass i
bronsefinalen.
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”Jeg føler nivået mitt er noe
bedre, men å komme i store fleet
hvor man har mange andre
faktorer å tenke på enn hva jeg
har i Moss, gjør at jeg fort gjør
noen feil som blir større når du
har 30-40 mann bak deg som
jager. Må bare reise mer å få
erfaringen til å holde hodet kaldt
i avgjørende situasjoner. I kiteing
går ting så fort, så man har kun
sekunder å bestemme seg for
avgjørelser på banen,” sier
Petter.
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”Nivået blant de beste er svært
høyt, men det er ingen umulighet
å hevde seg bedre når jeg får litt
mer erfaring,” sier Petter.
”Treningen og støtten jeg har fra
Moss Seilforening er topp. Det er
alltid godt humør og stor
treningsvilje når vi møtes. Selv
om det kun er en dag fast trening
i uka, så er vi alltid mange på
vannet så fort det blåser. Er det
ikke vind, så er jeg enten i skog
og mark, eller på helsestudio for

Ambisjonen er i første omgang å
bite fra seg i sølvfinalen i VM.
Olstad har planlegger treningsturer til Danmark hvor nivået er
en del høyere, i tillegg til
regelmessig trening i Moss.
”Jeg elsker denne sporten, og er
svært takknemlig for arbeidet
kite-gruppa i Moss Seilforening
gjør for oss kitere. Alle støtter
hverandre med tips og råd og
miljøet et godt eksempel for
andre klubber,” sier Petter.

Moss Raymarine Race
- fra drøm til dvale
Av Rolf A. Fossumstuen, General Manager, Raymarine Norge As

Fra pølsebanen 2009, med både Konge og hattemaker…
Kombinasjonen Moss
Seilforening, kjølbåt og regatta
er ikke ny, men har lange
tradisjoner. Når Raymarine
Race kom på banen var dette
langt mer enn et ønske om å
overta og sette nytt navn på
Seatronic Cup. Raymarine
Race «far» var Lars Grande
som i mange år hadde deltatt
som dommer under regattaen i
under «Kieler Woche». Her
hadde han sett en regatta som
hadde utviklet seg til en ukes
festival som engasjerte og
involverte store deler av Kiel.
Visjonen for Raymarine Race
var å bli et en mini utgave av
«Kieler Woche» - over tid.

Som et resultat av stadig
synkende deltagelse og to store
arrangement for Moss
Seilforening i 2014 har vi –
Moss Seilforening og
Raymarine - sammen tatt
avgjørelsen om å la 2014 være
et dvaleår for Moss Raymarine
Race, et år hvor vi kan
revurdere både konsept, ideer
og muligheter for å gjenskape
vekst i arrangementet.
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Starten var god, med god vekst
i antall deltagende båter og
involvering av blant annet
Tollboden som bidro med

konsert på både fredag og
lørdag. Fra dette engasjementet
grodde etter hvert
Kanalfestivalen frem. Visit
Moss kom på banen og vi fikk
også matfestival med. I tillegg
til distanseseilas og baneseilas
hadde etter hvert Raymarine
Race vokst til også å inkludere
jolleseilas, F-18 og kite.
Samtidig som vi vokste i den
retningen vi ønsket så vi en
stadig reduksjon i antall storbåter, her som i andre regattaer.
I 2012 var antall påmeldte på
en tid så lavt at det ble vurdert
å kansellere, men etter iherdig
innsats fikk vi mobilisert et
tilstrekkelig antall båter som
gjorde det mulig å gjennomføre. Tendensen er den samme
for andre regattaer, som for
eksempel Færder-seilasen hvor
også antallet har falt drastisk.

Nyheten 2013, NM i kiting ble
en del av Moss Raymarine Race
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Hva er verdien av foreningsavtalen
med Seilmagasinet?
I 2011 inngikk Moss Seilforening
en foreningsavtale med
Seilmagasinet som ga oss tilgang
til internettverktøy utviklet av
Seilmagasinet for påmelding til
arrangementer og enkel
publisering og oppdatering av
nettsider for våre arrangementer.
Avtalen koster Moss Seilforening
kr. 170.000 per år og innebærer
kollektivt abonnement på
Seilmagasinet for alle medlemmer
og etter hvert også innpass i
prosjektsamarbeidet «Det store
Seilløftet» der Seilmagasinet og
12 samarbeidende seilforeninger
søkte og fikk midler fra
Gjensidige Stiftelsen til anskaffelse av båter og utstyr til å
styrke foreningenes aktivitetstilbud for barn og nge. Så, ved
årsmøtetider reiser gjerne enkelte
av foreningens medlemmer
spørsmål ved om nytteverdien av
budsjettpost 7310, som for 2014
er pålydende kr. 225.000 til
«Signal, annonser, web, IT,
Seilmagasinet». Det er derfor
legitimt å spørre om vi bør fortsette med dette, og jeg har derfor
forsøkt å sette opp en grovmasket og sjablongmessig kostnytte analyse for vårt samarbeid
med Seilmagasinet.
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Kostnadsbildet
Tall fra kasserer Hans-Peter
Raspotnig viser at av budsjettposten på 225.000 omfatter
avtalen med Seilmagasinet kr.
170.000, mens drift av foreningens nettsider koster 30.000.
Produksjon og distribusjon av 2
utgaver av Signal er budsjettert
med kr. 12.000. Videre betales
omtrent kr. 10.000 årlig for bruk
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av Seilmagasinets påmeldingssystem. På inntektssiden har
avtalen gjort det mulig å selge
annonseplass som i 2013 har
tilført oss kr. 55.000. Med
Seilmagasinet som ny kommunikasjonskanal til medlemmene ble
antall utgivelser av Signal
redusert fra 3 til 2 utgivelser per
år, hvilket representerer en årlig
besparelse på kr. 12.000. Ved
overgang fra trykket papirutgave
til digital utgivelse av Signal har
foreningen også spart kroner
60.000 årlig, men denne besparelsen kan betraktes uavhengig
av Seilmagasinet. I regnskapet
koster avtalen med Seilmagasinet
følgelig kr. 118.000 netto, i tillegg til at det naturligvis kreves
innsats å realisere verdiene som
ligger inne i avtalen som leveres
av finansgruppen (salg av
annonser) og journalistisk /
redaksjonelt arbeid som hovedsakelig leveres av styret.
Verdiskapning?
Hvilke verdier tilfører så samarbeidet med Seilmagasinet Moss
Seilforening?
1) Annonseplassen har gitt
muligheter for målrettet
promotering av egne
aktiviteter (Påskesamlingen,
Moss Raymarine Race,
Sommerseilskolen, takk til
sponsorer og bidragsytere på
vegne av foreningen og våre
topputøvere) mot et relevant
marked. Verdien av dette
tilsvarer kr. 8.000 per
annonse. Vi benytter dette
aktivt og har så langt
trykket 6-7 slike annonser.
Jollegruppen stipulerer at

dette har gitt økt deltagelse
under Påskesamlingen med
5 ekstra deltagere som
tilsvarer kr. 10.000 i
merinntekter. Tilsvarende
effekter gjør seg også
gjeldende for andre
arrangementer. Årlig
representerer sparte annonseutgifter og økt deltagelse ved
arrangementer en verdi på
minst 30.000.
2) Tilgang til Seilmagasinets
nettbaserte påmeldingssystemet er hovedsakelig
arbeidsbesparende, men gir
oss også en større kontaktflate og mer effektiv påmelding. Det finnes naturlig
vis alternativer som tilbyr
tilsvarende tekniske
løsninger, men disse har ikke
samme styrke med hensyn til
promotering mot det mest
relevante markedet.
Arbeidsbesparelsen kan
anslagsvis verdisettes til
ca. 20.000.
3) Seilmagasinets webpubliseringsverktøy har vært
brukt aktivt i forbindelse
med våre regattaer og
arrangementer til effektiv
publisering av resultater, formidling av pressemeldinger
og linker, blogging et cetera.
Siden dette også kan ivaretas
gjennom foreningens egne
nettsider representer dette
ingen vesentlig kostnadsbesparelse som sådan, men
det er enkelt og effektivt og
sparer oss for mye tid som
kan frigjøres til andre
nyttige formål.
Anslått verdi: 10.000.

foreningssiden vår i
Seilmagasinet også har
betydning som en intern
kommunikasjons- og
promoteringskanal. Verdien
av dette bør kunne minst
anslås til ca. 40.000.
Kostnadsanalyse
Kostnad avtale
Seilmagasinet:
170.000
Bruk av
påmeldingssystem:
10.000
Besparelse færre utgaver
av Signal:
12.000Annonseinntekter
(fakturert i 2013):
66.800Besparelse egne
annonser:
20.000Økt deltagelse
arrangementer
10.000Stipulert verdi tilgang
web-verktøy
30.000Verdi av profilering
gjennom Seilmagasinet 40.000Stipulert balanse
1.200
Konklusjon
Avtalen med Seilmagasinet
koster Moss Seilforening
omtrent kr. 118.000 netto per år,
men tilfører vesentlig verdier
gjennom tilgang til effektive
verktøy (påmeldingssystem og
nettpubliseringssystem),
prosjektmidler og en effektiv
profilerings- og
kommunikasjonskanal til egne
medlemmer og seilere i Norge.
Slike verdier er naturligvis
vanskelige å tallfeste nøyaktig,
men vil over tid med storsannsynlighet balansere kostnadene.
Den sjablongmessige kostnadsanalysen viser at avtalen med
Seilmagasinet tilfører foreningen

minst like mye som den koster.
I tillegg vil fellesabonnementet
ha verdi for mange av
medlemmene og prosjektsamarbeid som Det Store
Seilløftet kan for enkelte år
tilføre store verdier (kr. 135.000
i 2013).
Hvordan man oppfatter verdien
av avtalen med Seilmagasinet er
selvsagt avhengig av hvem man
er. Aktive og seilinteresserte
medlemmer vil sannsynligvis
verdsette innholdet og impulsene
som formidles gjennom
Seilmagasinet, mens et medlem
som primært bruker Søly som en
båthavn ikke får samme gevinst.
Som tillitsvalgt og sportslig leder
kan jeg med stor overbevisning
si at samarbeidsavtalen med
Seilmagasinet har avgjørende
betydning for våre sportslige
aktiviteter og vårt rekrutteringsarbeid. Effektive verktøy er
uvurderlig for tillitsvalgte med
stramt tidsbudsjett, men det
viktigste er nok at vi får en
betydelig større kontaktflate og
stimuleres til å kommunisere
bedre og bredere til egne
medlemmer og seilinteresserte
utenfor foreningen.
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4) Samarbeidet har gjort det
mulig for Moss Seilforening
å delta i prosjektet «Det
store seilløftet» som vil
kunne tilføre oss omtrent
130.000 i midler til
materiell og utstyr.
5) Et årsabonnement i
Seilmagasinet koster kr. 792
(hvilket multiplisert med
700 medlemmer tilsvarer
over 500.000), mens
medlemskontingenten i
Moss Seilforening er kr. 480
per år. For medlemmer av
Moss Seilforening som setter
pris på å motta
Seilmagasinet i posten
representerer det kollektive
abonnementet en verdi. For
de som ikke setter pris på
Seilmagasinet faller dette
selvsagt bort.
6) Det kollektive abonnementet gir alle medlemmer
mulighet til å få tilgang til
lukkede ressurser fra
Seilmagasinet (trimguider,
artikler osv.).
7) Sist, men ikke minst repre
senter publiseringen av
ledere, nyheter og perspektiver fra Moss i
Seilmagasinet en betydelig
profileringskanal for
foreningen og våre
aktiviteter. Seilere utenfor
Moss Seilforening gir
tilbakemeldinger om at de
leser om aktivitetene i Moss
med stor interesse. Selv om
det så langt er kommet få
tilbakemeldinger dette
foreningsstoffet fra våre
egne rekker, så har jeg
allikevel et håp om at

Trygve B. Leergaard
(Sportslig leder)
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Moss Seilforening er avhengig
av hjelp fra næringslivet!
Og dette er de som støtter oss:

Helly Hansen
DNB
Seatronic Båtutstyr
Sparebankstiftelsen DNB
Gjensidigestiftelsen
Raymarine Norge
Moss To-Takt
Moss Kommune
Norges Idrettsforbund
Fuglevik Båtservice
HaPa Consult AS

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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