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Klubbavisen

Moss

Seilforening

Vel blåst!

Sommerens EM i Laser 4.7 i Moss ble en suksess, sportslig, sosialt og på alle andre vis.
273 seilere fra 25 land fikk nyte norsk sommer og seilforhold av aller beste merke.
Foto: Alberto Sanchez
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Siste kryss

Årsmøtet står for døren, dette er
både et tilbakeblikk og se
fremover møte. Mange viktige
saker på sakslisten, av stor
betydning for den videre
utviklingen av foreningen. Ny
organisasjonsstruktur, sluttføring
av Søly 2015 prosjektet og valg
er noen av hovedsakene.
Jeg oppfordrer alle medlemmer
til å delta på Årsmøtet.
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Vi har igjen hatt et godt
foreningsår med stor aktivitet
med EM for Laser 4.7 som det
sportslige høydepunktet.
I Prosjekt Søly 2015 har det
også vært stor aktivitet med
ferdigstillelse av den nye havnen
og planlegging av ombygging og
påbygg av klubbhuset.
Byggearbeidene planlegges
igangsatt i vinter, hvor vi
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foreslår å dele opp arbeidene i
2 faser. Forsinkelsen i byggearbeidene skyldes vesentlig
langdryg behandling i
kommunen av vår søknad om
idrettslig forhåndsgodkjenning.
I tillegg er byggemarkedet også
stramt, slik at vi har måttet gå
flere runder med tilbyderne.
Tusen takk til alle som har
bidratt i løpet av året, det være
seg under EM, i prosjekt Søly
2015. For ikke å glemme det
gode daglige arbeide som legges
ned i gruppene og ved dugnadsinnsats med løsning av store og
små oppgaver. Uten dere så
hadde dette ikke gått!

Til slutt vil jeg benytte
anledningen vil jeg takke alle
som aktivt og entusiastisk har
deltatt i Hovedstyret under de
siste 3 årene jeg har hatt gleden
av å være leder for foreningen.
Tilsammen har jeg i to veldig
forskjellige perioder ledet
foreningen i 9 år. Jeg håper å ha
bidratt på en slik måte at
forutsetningene for videre
utvikling til medlemmenes beste
ligger godt til rette.
Jeg ønsker det nye Hovedstyret
og de nye utvalgene lykke til !
Med takk og beste hilsen
Hans Bjørn Paulsrud
Hovedstyrets leder

EM i Laser 4.7 i Moss
Foto : Alberto Sanchez

Foto: Alberto Sanchez
273 seilere fra 25 land deltok i Laser-EM.

Moss Seilforening var i sommer
vertskap for Europamesterskapet
i Laser 4.7, et av de største
internasjonale jollearrangement i
Norge noensinne. Og hvilket
eventyr det ble for de 273
ungdomsseilerne som besøkte
Moss fra 25 land i Europa. Moss
viste seg fra sin mest sjarmerende
side, først med nydelig sommervær og bedre badetemperatur
enn i syden, deretter en uke med
stødig solgangsbris og ypperlige
forhold for seilsport.

Hans mange fantastiske bilder
fra sommerens seilfest i Moss
kan man finne på Facebook
under siden Laser 4.7 Youth
Europeans 2014. Flere av bildene
som illustrerer denne artikkelen
er hentet derfra.
«Den sportslige delen av
arrangementet var en ubetinget
suksess,» sier stevneleder og
sportslig leder Trygve B.
Leergaard i Moss Seilforening,
som sammen med KNS sto for
arrangementet.

«Det var en fryd å se nesten 300
hvite seil strømme ut av Søly,
over fergeleden og ut på
Værlebukta. Seilsportanlegget og
den oppgraderte båthavna
fungerer utmerket,» sier Hans
Bjørn Paulsrud, leder i Moss
Seilforening.
Med over 500 seilere, trenere,
foreldre og mannskaper til stede
i Søly ble det til tider trangt i
klubbhuset. Ute på parkeringsplassen, grøntarealene og i
teltbodene sydet det av aktivitet
fra tidlig om morgenen til sent
om kvelden.
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«Jeg hadde en fantastisk uke her
i Norge og lover å komme
tilbake for å nyte litt mer av den
norske gjestfriheten. Tusen takk
for alt. Dere fikk meg til å følge

meg som hjemme,» skriver
seilfotografen Alberto Sanches
som reiser verden rundt på
seilstevner.

Etter seks innledende seilaser og
seks finaleseilaser sto Alejandro
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Fuentes (Spania) tilbake som en
suveren vinner av gutteklassen
(under 18 år), George Ford
(Storbritannia) som vinner av
gutteklassen (under 16 år), og
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Silvia Morales (også fra Spania)
som vinner av begge jenteklassene (under 18 og under 16
år). Av de 32 deltagende norske
seilerne seilte Caroline Rosmo

(5. plass jenter under 18), Mads
Severin Hassum-Olsen (31. plass
gutter under 18) og Alexander
Dahl Høgheim (42. plass gutter
under 18) best.

De norske trenerne var godt
fornøyd med innsatsen og
konkluderte at mesterskapet var
en positiv sportslig og sosial
erfaring for seilerne. Men for

arrangørene KNS og Moss
Seilforening ga mesterskapet noe
blandede erfaringer. «Kombinasjonen av en god seilsportsarena,
dyktige arrangører, dommere og

solid frivillig innsats har gitt oss
stor styrke. Samtidig har vi nok
også konkludert at dette gjør vi
nok ikke igjen, i alle fall ikke på
en god stund,» sier Paulsrud.
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Når arenaen var rigget, seilerne
registrert og mesterskapet åpnet
var det slitsomt, men likevel
svært fornøyelig å være arrangør.
Det aller meste fungerte og de
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aller fleste var fornøyde. Men
den spinkle bemanningen av
Tordenskiolds soldater måtte
jobbe hardt og lenge.
Det var det en stor utfordring å

skaffe tilstrekkelig med
mannskaper til to baner,
sikringsbåter, regattakontor,
kiosk og logistikkoppgaver
gjennom en hel uke i fellesferien.

I tillegg til en dyktig internasjonal arrangørstab, ble det levert
imponerende dugnadsinnsatser
fra arrangørforeningenes
mannskaper og bidratt stort fra

foreldrene til de norske seilerne,
både med innmåling, bemanning
av banemannskaper og betjening
av kiosk.

Utover dette bidro også utenlandske foreldre og trenere på
vannet, mens velvillige naboer
fra området rundt Søly trådte til
i kiosken.
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En rekke enkeltpersoner utførte
heroiske innsatser gjennom hele
mesterskapet.
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«Vi er svært takknemlige for all
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innsats som ble levert under
dette mesterskapet. Dette har
vært et stort løft for begge
arrangørforeningene og en
felles dugnadsinnsats fra alle

involverte måtte til for å trekke
det hele vel i havn,» sier
stevneleder Trygve Leergaard.

Norge stilte med 32 seilere og var den klart største nasjonen.

Den viktigste konklusjonen for
arrangementskomiteen var
likevel at samarbeidet mellom
KNS og Moss Seilforening var en
udelt positiv erfaring, samtidig

som den norske Laserklubben ga
god hjelp og støtte.

mulig å gjennomføre ved å slå
sammen kompetanse, erfaring og
ressurser fra flere foreninger.

Seilforeningene har lært mye av
arrangementet som kun ble
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Dette ble et stort dugnadsprosjekt på tvers av seilklubber
og miljøer, og man gjorde seg
mange nyttige erfaringer som vil
bli tatt med til fremtidige
arrangementer.
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Og kanskje en gang blir Søly
igjen åsted for et så stort og
krevende seilstevne. Moss
Seilforening har definitivt
markert seg som en seilforening
som har kapasitet og

kompetanse til å arrangere store
regattaer.

Årsmelding fra Hovedstyret
Hovedstyret har bestått av:
Leder
Nestleder/sportslig leder
Sekretær
Kasserer
Leder Jollegruppen
Leder Tur-/havseilergruppen
Leder Finansgruppen
Leder Klubbhuset
Leder Havnestyret
Leder Kite

Hovedstyret har i foreningsåret
2014 avholdt 10 styremøter etter
ordinært årsmøte, samt ekstraordinært årsmøte 15.desember 2014.
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 677
medlemmer 31/12-14, noe som er
en nedgang på 1,3% fra 31/12-13.
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.

:
:
:
:
:
:
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:

Hans Bjørn Paulsrud
Trygve B. Leergaard
Nina C. Leander
Hans-Peter Raspotnig
Eirik Guldvog
Jan Erik Ruud
Andreas Klette
Ingerid Lund
Morten Jansen
Sjur Sannerud

Samarbeidet med næringsliv og
andre støtteordninger har vært
ivaretatt av styret. Helly Hansen og
DNB har vært 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 andre verdifulle bidrag. Våre
sponsorer bidrar i stor grad til at
vårt brede barne- og ungdomsarbeid kan opprettholdes, og
videreutvikles.
HAVNEN OG HUSET
Mye arbeid har vært gjennomført i
forbindelse med utviklingsprosjektet. Havnen er ferdigstilt,
søndre molo er utbedret, mudring
gjennomført og nye flytebrygger og
jolleramper er installert.
Rammetillatelse for ombygging av

klubbhus og rehabilitering av
uteområdene er mottatt fra Moss
kommune. I skrivende stund pågår
forhandlinger med ulike
entreprenører for å starte
ombygging av klubbhuset.
AKTIVITETER
Foreningsåret 2014 har som vanlig
vært aktivt. EM i Laser som ble
arrangert i samarbeid med KNS og
var det desidert største arrangementet. EM ble velsignet med fantastisk
vær og flotte forhold til stor glede
for både utøvere, støtteapparat og
frivillige. Igjen har Moss
Seilforening bevist at de er blant de
beste arrangørklubbene i landet. Det
henvises for øvrig til årsberetningen
fra Tur&Hav, Jollegruppe, og Kite
for ytterligere detaljer om arrangementer og resultater i både nasjonale og internasjonale mesterskap.
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Fra sommerens Europamesterskap i Laser 4.7.
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ORGANISASJON
Som vedtatt på det ordinære
årsmøtet i februar ble det satt ned
en gruppe for å jobbe fram et
forslag til ny organisering av
foreningen. Arbeidsutvalgets
forslag ble presentert under
medlemsmøte i november og
ekstraordinært årsmøte i
desember hvor en ny
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organisasjonsmodell og tilhørende
organisasjonsplan ble vedtatt.
For ytterligere informasjon om
foreningens totale aktiviteter, vises
til de ulike 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

Fra sommeren Europamesterskap i Laser 4.7, på skarp kryss sør for Revlingen.

For Hovedstyret
Nina Constanse Leander
Hovedstyrets sekretær

Årsberetning fra jollegruppa
Medlemmer av styret:
Jolleleder
Styremedlem
Materiellansvarlig
Klassekaptein Laser
Klassekaptein 29’er, RS Feva
Klassekaptein Optimist
Klassekaptein Optimist

Sesongen 2014 har vært et meget
aktivt år for Jollegruppen i Moss
Seilforening. Som arrangør av
både Norgescup for joller og ikke
minst Europamesterskap for
Laser 4.7 har Moss Seilforening
befestet sin posisjon som en av
landets mest aktive seilforeninger.
Våre seilere har også oppnådd
meget gode resultater gjennom
sesongen, men kanskje det aller
mest gledelige i sesongen har
vært en solid rekruttering blant
de yngste seilerne våre etter flere

: Eirik Guldvog
: Per Chr Bordal
: Carene Dyhr Petersen
: Per Bakke
: Renate Nyrud
: Ole Magne Silnes
: Trond H. Andersen

år med liten nyrekruttering av
seilere i Moss. Det gror bra i
seilforeningen nå, og en av de
viktigste jobbene fremover blir å
fortsette denne trenden.

Arrangementer
Sesongen startet som vanlig i
Moss med påskeleir for alle
ungdomsklassene. Dette ble et
meget vellykket arrangement med
rekorddeltagelse. At antallet
seilere på påskeleiren stadig har
gått opp de siste årene kan vi

Så var det klart for sesongens
første Norgescup i Moss. Planen
var å invitere hele seil-Norge til
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Eirik Mathias og Henrik

trolig takke samarbeidet med
Seilforbundet for. Det betyr at de
beste seilerne prioriterer
påskeleiren i Moss om de har
mulighet, og vi får økt
tilgjengelighet på særdeles
kvalifiserte trenere som også
frister seilere fra hele landet til å
komme til Moss selv om vinteren
knapt har sluppet taket.

13

et nytt oppgradert anlegg, men
på grunn av forsinkelser med
bryggene var Søly fortsatt delvis
anleggsplass når seilerne ankom.
Med god vilje og stor forståelse
blant de tilreisende seilerne ble
det allikevel et vellykket
arrangement hvor de av våre
seilere som ville prege sesongen
allerede viste seg frem. Mer om
de spesifikke resultatene under
hver klasse.
Moss arrangerte også tradisjonen
tro Østfoldcup for de yngste først
mai. Gledelig nok kom det også
en del nye seilere fra resten av
Østfold. Etter flere års fravær ser
det ut til å igjen etableres
jollemiljø, blant annet i
Fredrikstad.
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Årets største løft var allikevel
Europamesterskap for Laser 4.7
som ble arrangert i juli.
Et virkelig løft for en liten klubb.
Mange mente nok at vi hadde
tatt oss vann over hodet når vi
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sammen med KNS tok på oss
dette arrangementet. Det ble også
en utfordring med å skaffe nok
personell midt i ferieperioden,
men vi kom i mål. Økonomi ble
også en utfordring da vi
oppdaget at det ble vanskelig å
møte kostnadsnivået i Norge med
europeiske påmeldingsavgifter.
Her måtte det kreativ tenkning til
for å komme i balanse, men det
gikk. Tøffe vindforhold satte
også både seilere og mannskap
på relativt tøffe utfordringer
underveis, men Moss Seilforening
kan se tilbake på et mesterskap
som ikke står tilbake for lignende
arrangementer ute i Europa.
På høsten ble også NM i Laser
standard og Radial arrangert i
Moss. Her stilte klubben med
regattasjefer i Carene og Glenn
Dyhr Petersen og Per Bakke som
primus motor selv om
klasseklubben stod for det meste
av gjennomføringen.

Tonje og Lene

En stor takk til alle som har stilt
opp som mannskap, både på land
og på vann i året som har gått.
En idrettsforening uten sportsarrangementer blir lite levende.
Håper derfor at vi møtes igjen i
2015. Og til alle andre som ennå
ikke har deltatt, bli med! Litt
slitsomt, men meget sosialt og gøy.

Grupper
Nybegynner Optimist
Dette er kanskje årets mest
gledelige aktivitet. Hele 23 seilere
har i 2014 vært samlet på Søly
for å lære å seile. Den største
nyrekrutteringen vi har hatt i
klubben på veldig mange år. Per
Christian Bordal og Simen Syrrist
skal virkelig ha skryt og heder
for det de har fått til her. Alle
tilgjengelige seiljoller har vært på
vannet og vi har virkelig klart å
lage et miljø blant de yngste vi
kan bygge videre på. Nå gjenstår
jobben med å holde på disse i
årene som kommer.

Mads SH Olsen

mens de har vært slått sammen
med B-gruppen i andre. Med
rekrutteringen fra de siste to
årene håper vi imidlertid at dette
bedrer seg relativt raskt.
RS Feva
Satsingen på RS Feva i Moss har
vært en suksess de siste årene.
Det er blitt et attraktivt tilbud til
de som ønsker å seile sammen,
og gitt ungdom en ny mulighet til
å ha det gøy med seiling uten at
det nødvendigvis må være veldig
seriøst. I 2014 har vi da også
befestet vår posisjon som den
beste RS Feva klubben i landet.
I Norgescupen vant Tonje
Guldvog og Lene Johansen
sammenlagt etter tre enkeltseire
og en annenplass. Henrik Bordal
og Eirik Mathias Silnes tok
bronsen. Under NM i Stavanger
var det Marie Bordal og Caroline
Heiberg som ble Norgesmestre.

Tonje Guldvog tok her bronsen
sammen med Maren Holm
Olsen. Fjerdeplassen gikk til
Henrik Bordal og Josefine
Haakseth. Marie Bordal og
Caroline Heiberg reiste også til
VM for RS Feva i Frankrike. Her
ble de nest beste jentebåt
sammenlagt, en prestasjon det
virkelig står respekt av.
29’er
Vi har i år hatt to 29’ere i klubben
i 2014. Andreas Dyhr Petersen og
Bordal har seilt den ene, mens
Marius Dyhr Petersen har seilt
med en seiler fra Sandefjord.
Begge båtene har gjort det bra
med en 6. plass i NM til Andreas
og Herman som topplassering.
Neste år vil de to eldste RS Feva
besetningene også gå over til
29’er så vi håper på mer moro
med raske tomannsjoller på Søly i
tiden som kommer.
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Optimist A/B/C
Optimist C gruppen har i år
bestått av 12 seiler og vært trent
av Edward Vedeler Jensen. Dette
er seilere som gjennomførte
nybegynnerkurset i fjor og som i
år har fått sin første smak av
konkurranseseiling. Edward har
gjort en meget god jobb som ny
trener for denne unge gruppen
seilere som vi håper fortsetter
videre. B-gruppen med litt eldre
seilere er i år blitt trent av
Andreas Dyhr Petersen. Her har
de fire seilerne fått en av våre
beste ungdomsseilere som god
motivator. Flere av disse seilerne
begynner å bli riktig gode, og vi
håper de igjen kan sette Moss
Seilforening på kartet også i
Optimistjolle. Vi har i år hatt
kun tre seilere i eldste gruppe
(A). Denne gruppen har derfor
vært organisert som et samarbeid
med Son seilforening i perioder,
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Marie og Caroline
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Laser
Frode Jørstad også i 2014 ledet
Laser seilerne som i årene før.
Dette har gitt gode resultater og i
år er det Mads Severin Hassum
Olsen som har utmerket seg
spesielt. Han har vært en av
Norges aller beste ungdomsseilere
i 4.7 klassen, og ble både vinner
av Norgescupen sammenlagt,
Norgesmester og beste norske
mannlige seiler under EM på
hjemmebane i Moss. Gratulerer
Mads, virkelig imponerende.
Frode Jørstad har sagt fra at han
må prioritere familie fra neste år,
så Moss Seilforening mister her
en virkelig ressurs på trenersiden.
Vi har imidlertid håp om å finne
gode løsninger også neste år for

våre ungdomsseilere.
Vi må i tillegg trekke frem Celine
Herud og Mathias Mollatt som
har representert Moss
Seilforening på en fortreffelig
måte også i 2014. Mathias ble
Norgesmester på nytt i år og er
virkelig en reell kandidat til
OL-plassen i Laser frem mot Rio
i 2016. Celine var uheldig og
skadet seg rett i forkant av NM,
men plass på landslaget vitner
om gode resultater og gode
muligheter for ytterligere
fremgang.
Investeringer
Jollegruppa har i 2014 gått til
innkjøp av 11 nye Optimistjoller.
Dette er båter seilerne i C-gruppa

har kjøpt på avbetaling. Med så
mange nye seilere var dette helt
nødvendig for å ha nok
tilgjengelig materiell, og vi håper
gjennom en slik avbetalingsmodell at flere av seilerne
fortsetter og at materiellet blir
tatt godt vare på. I tillegg har vi
solgt fire av de eldste RS Feva
jollene våre og reinvestert
salgssummen i to nye. Dette var
første generasjons båter det har
vært en del problemer med, og de
nye båtene bidrar til at flere
seilere kan få gleden av moderne
konkurransedyktige båter.

For jollegruppa
Eirk Guldvog, jolleleder

Årsmelding 2014 for Tur- og
havseilergruppa Moss Seilforening
Styret
Følgende ble valgt inn i styret T&H på årsmøtet den 15. januar 2014
Leder: Ingen kandidat funnet
Medlemmer arrangementer:
- Anton Gjelsvik (gj.v)
- Morten Aspestrand (gj.v)
- Magne Sveli (gj.v)

På styremøte den 20. januar ble
det enighet om at Jan Erik Ruud
skulle representere T&H i
hovedstyre. Jan Erik har i 2014
også vært en aktiv prosjektdeltager
i klubbens delprosjekt Søly havn.
Han ble formelt valgt inn som
formann T&H på foreningens
årsmøte.
Det er avholdt 4 styremøter.

KORT FRA ÅRSMØTET 2013
Den negative utvikling av
deltagelse i Navigare Cup ble
presentert av Erik Johannessen,
med påfølgende innspill fra
medlemmene:
- Hva kan vi lære av andre
klubber som fortsatt har god
oppslutning, - eksempler
Stavanger og Ålesund?
- Det hevdes at det er stor interesse
for kjølbåtseiling blant
jolleseilere og foreldre, - hvordan
utnytte det?
- Hva med foreningens strategi for
entype båt i denne sammenheng?

Årsmøtereferat datert jan. 2014 kan
leses på hjemmeside under T&H.

Valgkomité:
- Frank Jensen
- Kandidat 2, ingen
valgt

TEMAKVELDER 2014
Det ble invitert til 3 temakvelder:
Februar:
- Med PATOS til Svalbard
Mars
- Med seilbåt i Caribien /
elektroniske kart
April
- Navigare Cup 2014 / gass i båt
Temaene var godt forberedt, og
forventningene til fremmøtet var
nok noe høyere enn det som ble
registrert. Det ble satset på det
sosiale med enkel servering.

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 12
seilaser på 2 sider av sommerferien, og påmeldingsfilen viser at det
totalt var 6 påmeldte båter i årets
NC.
Det ble gjennomført 12 seilaser,
med et flertall banevalg sydover
mot Revlingen før retur til start- /
mållinje syd for Norrøna.
I gjennomsnitt deltok 2,6 båter pr
seilas i NC, - med en topp i en
enkeltseilas med 4 båter.

SPORTSLIG AKTIVITET
Navigare Cup:
Det ble besluttet følgende under
presentasjonen i april:
- Det skulle seiles i en klasse
- Ny startlinje skulle legges på
østsiden, - syd for Norrøna, for å
unngå mulige konflikter med
fergene
- Det planlagte klubbmesterskap
som skulle gå over 2 dager, ville
ikke telle som seilaser i NC

Oppsummering av årets NC:
1. Fallet i deltagelse fortsatte
markant denne sesongen, 4 seilaser med 2 deltagere, en
seilas med 1 deltager
2. En del «yngre» seilere har i år
satset på entype båt (Xpress),
og det har vært opp til 5
aktive båter på onsdager, hvor
ingen har deltatt i Navigare
seilasene.
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- Bør T&H fokusere den sosiale
delen av livslang seiling.

Medlemmer regatta:
- Andreas Gunther (gj.v)
- Henning Jensen (gj.v)
- Jan Erik Ruud (ny)
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Resultat Navigare Cup 2014:
Nr. 1: Bjørn Tore Pettersen
med VannaRi 14,0 poeng
8 seilaser (6 seiere/1 DNF)
Nr. 2: Hans-Peter Raspotnig
med Chrismar 14,0 poeng
9 seilaser (2 seiere/1 DNF)

Klubbmesterskap storbåt
2014

Signal

Det var i år 8 båter som deltok på
klubbmesterskapet. Årets
mesterskap ble seilt på de nye
Navigarebanene med start og mål
syd for Norrøna. Fredagens
seilas ble avviklet i svak nordlig
vind som avtok. Banen var rundt
Årefjordbåen, og det oppsto på vei
nordover mot mål en del
utfordringer med «vindhull» og
taktiske valg. 1. båt i mål fredag
var Forza med Hans-Christian
Grande.
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På lørdagen ble det seilt i alt 4
seilaser med runding Revlingstaken og Revlingen SB. Vinden
var svak fra nord. Alle 4 seilasene
lørdag ble vunnet av Jake med
Jørn-Erik Ruud som også ble
klubbmester.

Bildet viser premieutdelingen hvor
yngste generasjon Ruud, mannskap på vinnerbåten, har et
godt grep om den store pokalen.
Været var meget bra med god
sommertemperaturer begge
dagene

Gode resultater MS- båter
i nasjonale regattaer
Færderseilasen 2014:
- 1. plass, Expressklassen:
Machbuster, Anders Hverven
- 1. plass, TUR 4: Trubaduren,
Anders Noreng
- 2. plass, NOR RU /sp: Rån,
Morten Aspestrand
- 5. plass, Flerskrog: Rastløs,
Jon Reinskou
- 5. plass, NOR TH4: Bamse,
Glenn Pettersen
- 6. plass, NOR RH4: VannaRi,
Bjørn T. Pettersen
- 7. plass, TUR 1: Pampero,
Johan Thue
- 8. plass, R 45: Xeffekt,
Jørn E Ruud
Hollenderseilasen 2014:
- 2. plass, NOR R kl. 6: Forza,
Hans Chr. Grande
- 8. plass, NOR R kl. 7: Yatzy,
Geir Jensen

Express NM 2014
(Regnes som prøvesesong med
godt 100 båter påmeldt)
- 16. plass, Machbuster,
Anders Hverven
- 20. plass, Jake,
Jørn-Erik Ruud
- 30. plass, NN,
Karl-Einar Jensen

Sosiale arrangementer
Pinsesamling T&H 2014
T&H inviterte til årest
pinsesamling på Havna Hotel,
med formell åpning på åpning
lørdag den 7. juni.
En del båter startet på torsdagen,
hvor det ble mellomstopp på
Østre Bolærne, før neste etappe
med samling på Havna på fredag
ettermiddag.
Hotellet hadde som «vanlig»
reservert plasser for oss,- side om
side ved samme brygge, og før
lunch på lørdag hadde vi
gjennomført de vanlige
prossedyrer etter sikker fortøyning
for 12 båter og et mannskap på
27 fra foreningen.
Været som var meldt viste mye blå
himmel,- men med noe risk for

enkelte regndråper, og dette stemte.
Det ble avtalt fottur til Verdens
Ende etter en sen frokost på
lørdag, og vi registrerte ingen som
avsto fra en kald pils i det fine
været før retur igjen til Havna.
På kvelden var det samling med
langbord hvor hotellet som vanlig
presenterte et rikholdig
skaldyrsbord. Det ble registrert at
et antall av mannskapene
forsynte seg mer enn 2 ganger.
Etter en litt sen kveld, - for
enkelte, forflyttet et antall av
båtene seg med fin seilvinkel til
«hjemmebøyen» på Hankø på
søndag.

Hjemmesiden MS
T&H har benyttet klubbens
hjemmeside for invitasjoner til
arrangementer og til korte
oppsummeringer fra disse.
Alle resultater fra Navigare Cup
og for klubbmesterskapet kan
leses under valget Regatta på
klubbens hjemmeside.

For styret i T&H
Henning Jensen

Signal
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Årsberetning fra
styret i klubbhuset 2014
Styret for klubbhuset:
Ingerid Lund, leder
Leif Bjerke
Magne Jensen
Stian Dalen

Nyttår er passert, og et godt år
ligger bak oss med stor aktivitet
også i klubbhuset. Jolleseilerne er
de flittigste brukerne, og mange
seiltimer gir også gode resultater.
Et motiverende seilmiljø og et
klubbhus for å møtes til trening
og teori, er også av betydning for
utviklingen av sporten.
Vinteren var preget av alt fra
temakvelder for Tur og Hav til
regattaer for modellbåter i havnebassenget. For sistnevnte er det
godt å komme inn for en kopp
kaffe og en prat.

Signal

Våre store arrangementer på vann
og på land i år, var Norges Cup
for joller i april og EM for Laser i
juli. Det var store arrangementer
som krevde gode fasiliteter, men
på slike dager kommer vi til kort.
Ekstra telt og fint uteområde gir
oss god hjelp. Vi ser derfor frem
til nye arealer i huset, som spesielt
blir viktig og praktisk under de
vanlige treningene og samlingene
gjennom sesongen.
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Huset har vært benyttet til påskesamling og vanlig helgesamlinger.
Det var flere samlinger for seilere
som trente opp mot EM og
samlinger på ettersommeren.

Utover organiserte samlinger, er
det stadig seilere som vil trene,
som finner det godt å kunne
bruke klubbhuset også utenom
treningsdagene.
Ut over dette har huset vært
benyttet til:
➢ Seilskole for barn ved
2 separate uker, jungmannskurs, kretsmesterskap,
klubbmesterskap og
samlinger i regi av Norges
Seilforbundet
Norges Seilforbunds etablering
hos oss, fører til mer seiling og
flere samlinger med seilere på
toppnivå. Det gir inspirasjon til
andre og et aktivt og lærerikt
miljø.
Vi er opptatt av å sørge for at
huset først og fremst står til
seilernes disposisjon. Et godt
samarbeid med ledere og trenere i
tillegg til god planlegging for
samlinger og regattaer, sikrer et
godt sambruk av huset.
På den måten kan vi tilpasse
ønske om utleie til vårt eget
behov for bruk av klubbhuset.
For 2014 har vi hatt 27 helger
med utleie. Det fordeler seg på:

➢ 12 utleiedager for medlemmer
➢ 20 utleiedager for ikke
medlemmer
➢ 5 av disse dagene var i
midtuken
Sammenlignet med foregående år
er det noe økning i utleie for ikke
medlemmer. Det gir også større
inntekter pr utleiedag.
Ser frem til en ny sesong og at
huset skal romme aktive seilere,
teorikvelder, møter med
seilertema og sosialt samvær og
positive medlemmer og arbeidsgrupper som gjør det beste for
fellesskapet på Søly.
Hovedstyret ser videre på
utvidelse og omgjøring av
klubbhuset. Endelig vedtak for
prosessen og fremdriften, er på
dette tidspunktet ikke avklart.

Tilslutt må jeg oppfordre alle våre
medlemmer til å ta vare på vårt
klubbhus og holde orden etter
treninger og egne arrangementer.

For styret for klubbhuset,
Ingerid Lund,
leder

Årsberetning for Havnestyret 2013
Havnestyret har bestått av:
Asbjørn Utaker,
Per Arne Karlsen,
Frank Jensen
Geir Jensen
Morten H Jansen

Vi legger en fantastisk båtsesong
bak oss, med nye brygger. Havna
er mudret og vi har fått en molo
som vil tåle ekstremvær som vi
har opplevd ved et par
anledninger i år. Det er avholdt en
del møter i prosjektgruppa Søly
2015, og med de respektive
firmaer som har utført tjenester
for Moss Seilforening.
Opptak av båter utføres nå på en
sikker truckrampe hvor vaskeplass
har tilknytning til oljeutskiller –
vi følger nå de lover som
myndigheter krever for drift av
småbåthavner i Oslofjorden.
Havnestyret har i 2014 fått god
bistand fra Prosjektgruppa Søly
2015.

Havnestyret har avholdt 8
styremøter, hvor havnesjefen har
deltatt på alle våre møter.
I år avholdt vi felles dugnad med
bra fremmøte, og vi fikk
gjennomført mange små, men
viktige oppgaver i havna. Det er
også mange som har meldt seg for
dugnads tjenester utenom oppsatt
dato og det er viktig. Vår
havnesjef har mange oppgaver
gjennom året.
Vi i havnestyret / anleggsutvalget
skal bidra til å etablere enda bedre
rutiner når det skal utføres
dugnadsarbeid i fremtiden.
Havnestyret har vært nødt til å se
gjennom ‘’ordensreglene’’ våre da
vi nå har oppgradert havnen, og
disse vil bli sendt ut til alle
leietagere i Moss seilforening. Det
skal benyttes gummidempere på
fortøyninger, og på flytebryggene
tillates ikke bruk av sjakler/kauser
direkte i fortøyningsbeslaget.
Det skal benyttes godkjente
landstrømskabler som har
eurokontakt som går direkte inn i
strømsøylen /kassen. Det vil også

komme retningslinjer for bruk av
presenninger og type i de nye
ordensreglene.
Når det gjelder avfallshåndtering i
havna så er det viktig at alle
sørger for å legge de forskjellige
avfallsfraksjoner i riktige fat,
beholdere. Det er merket med de
respektive fraksjoner inne i Farlig
Avfalls containeren. Det medfører
lavere renovasjonskostnader for
Moss Seilforening hvis vi er flinke
til å utføre dette på riktig måte.
Så vil havnestyret takke for denne
sesongen, dere har alle vært
utrolig samarbeidsvillige i 2014 og
så ønsker vi Dere velkommen
tilbake til en ny båtsesong i 2015
med ny organisasjon, hvor
‘’Anleggsutvalget’’’ vil få ansvar
for havna sammen med Havnesjef
Aksel.

Vennlig hilsen
Morten H Jansen,
For Havnestyret
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Årsberetning 2013, Finansgruppen
Moss Seilforening
Finansgruppen har i 2014
bestått av
•Andreas Klette (leder)
•Hans Bjørn Paulsrud
•Hans Bendik Eriksen
•Per Christian Bordal

- Ingen leder valgt ved forrige
årsmøte.
- Finansgruppen av forrige
valgperiode har sørget for
søknads-prosesser rettet mot de
større stiftelser, legater og fond.
- Arbeid mot privat sponsormarked nedprioritert -->
overført til hovedstyrets
medlemmer
- Det er inngått en ny avtale med
Bilbutikk 1 som støtter opp om
barne- og ungdomsarbeidet i
klubben (Takk til Morten).

Signal

- Det kollektive samarbeidet
"Det store Seilløftet" i regi av
SM videreføres. I korte trekk
en samordnet søknadsprosess
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mot Gjensidigestiftelsen; en av
landets største bidragsytere til
veldedige/frivillige
organisasjoner/foreninger.
Ambisjonen er å legge til rette
for bedre rekruttering gjennom
støtte til sommerseilskolene.
- Det arbeides for å skaffe
økonomisk støtte til et prosjekt
for ungdom i Express-klassen.
Vi må arbeide bredt for å finne
dugnadsånd, båtplasser og
økonomi.
- Vi fikk i fjor støtte fra
Sparebankstiftelsen til nye
optimistjoller som er i bruk og
kommer våre jungmenn og
seilskoledeltakere til gode. En
spesiell takk til
Sparebankstiftelsen burde vi

sørge for. Har fått "skilt" som
må henges opp godt synlig i
klubbhuset for å synliggjøre
stiftelsens bidrag.
- Det burde legges til rette for
bedre utnyttelse av lokalt
næringsliv, men dette er
salgsarbeid som ikke er
forenelig med dugnadsarbeid
på dagtid. Dette burde utnyttes
kommersielt via ansatt i MSF.
Det er et stort ubenyttet
potensiale med hensyn til hva
vi kan gi tilbake i form av
menneskelige-, materielle- og
naturressurser. Her er det
penger å hente dersom vi
angriper dette riktig.

Andreas Klette

Laser-EM satte sitt preg på farvannene utenfor Moss.

Årsrapport kitegruppe 2013
Kitegruppen var i 2014 representert ved Sjur Sannerud. Gruppen
hadde for 2014 ambisjoner om
et fast treningsopplegg med
følgebåt på vannet og enkelte

lokale regattaer. Da det viste seg
vanskelig å finne båtfører / trener
til denne aktiviteten har kiteseilerne i Moss i stedet gjennomført uorganisert sporadisk

trening. Det foreligger ingen
planer for organisert aktivitet i
2015.
Trygve Leergaard, Sportslig leder
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Sportslig perspektiv:

Tid for miljøutvikling

Signal

De siste årene har Moss
Seilforening hatt høy sportslig
aktivitet med 3-4 store nasjonale
eller internasjonale
arrangementer på terminlisten
hvert år. Listen over aktiviteter
omfatter foreningens årlige
Raymarine Race for joller og
kjølbåter (ikke gjennomført i
2014), Norgescup for joller
(2012, 2014), Nordisk
mesterskap for Formula-18
(2011), det første NM for Kite
Course Racing (2013),
Europacup for Laser (2011,
2013), Stor NM to år på rad
(2011, 2012), og
Europamesterskap for Laser 4.7
(arrangert i 2014 sammen med
KNS). Samtlige mesterskap har
høstet lovord for høy sportslig
kvalitet og godt sosialt opplegg.
En middelstor forening med
omkring 700 medlemmer har da
god grunn til å være stolt, og
ikke minst takknemlig ovenfor
de mange dyktige arrangørmannskaper, banemannskaper og
arbeidsvillige bidragsytere fra
egne og andre seilforeningers
rekker.
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Sesongen 2014 var i så måte et
høydepunkt med landets hittil
største internasjonale stevne,
med nesten 300 laserseilere fra
25 land. Selv om det var
krevende å arrangere et så stort
mesterskap midt i ferien, var det
gledelig å oppleve hvordan vårt
ny-rehabiliterte havneanlegg
fungerte utmerket og hvordan
vår arrangørstab i samarbeid
med KNS, naboer, seilerforeldre
og andre leverte et særdeles
vellykket mesterskap som høstet
lovord fra våre nasjonale og

internasjonale gjester. Velsignet
med fabelaktige værforhold fikk
vi virkelig vist hvor gode
muligheter vi har for seilsport på
Værlebukta. Når klubbhuset i
løpet av 2015 får en etterlengtet
utvidelse og oppgradering vil vi
ha et seilsportanlegg som er godt
rustet til å møte dagens og
fremtidige behov.
Da sportskomiteen i Moss
Seilforening i høst diskuterte
ambisjonsnivået for sesongen
2015 var intensjonen i utgangspunktet å legge inn et hvileskjær
for å redusere behovet for
krevende arbeid og dugnadsinnsats som tar fokus fra andre
viktige utviklingsoppgaver.
Samtidig viste diskusjoner i og
utenfor sportskomiteen at det
fremdeles er et sterkt
engasjement og motivasjon blant
våre medlemmer for å arrangere
regattaer. Så lenge arbeidsoppgavene fordeles og ikke
overstiger evne, oppfattes
regattaarrangementene som
positive for vårt foreningsmiljø.
Det ligger derfor an til en normal
sesong med velkjente innslag på
terminlisten som Påskesamling
for joller, ukentlige treninger,
Navigare Cup og en Norges Cup
for joller i slutten av mai.
Sesongen bør derfor brukes til å
konsolidere foreningens viktigste
aktiviteter og samle krefter og
entusiasme til å utvikle miljøet
og styrke rekrutteringen til
strategisk viktige aktiviteter.
En viktig utvikling i 2014 var
etableringen av entype kjølbåtklasse i Moss. Fem Expresslag er
nå godt i gang med ukentlige

treninger, og flere av disse har
allerede gjort seg bemerket i
krevende nasjonale felt. Et
høydepunkt var seieren til
Anders Hverven og mannskap i
High Hopes under
Færderseilasen der de vant foran
en stort felt med sterke
Expresser. Mosse-Expressene ser
ut til å være godt motiverte for
videre satsning, med Nordisk
Mesterskap på Hankø i slutten
av juni som en milepæl. En
viktig målsetting med
etableringen av denne klassen i
Moss var å skape et miljø for
unge og eldre voksne i en relativt
rimelig og veletablert båtklasse.
Samtidig som regattainteresserte
kan brynes seg i store felt med
høyt nivå, er Expressen også
velegnet for ungdom og voksne
som vil lære å seile.
Forhåpentligvis ser vi tilvekst av
denne klassen i Moss.
Den kanskje viktigste
utfordringen for Moss
Seilforening blir å følge opp de
gode intensjonene nedfelt i
strategiplanen Livslang Seiling og
ambisjonen om å ha attraktive
tilbud til seilere i alle aldre.
Mens de etablerte treningstilbudene for barn og unge går
relativt godt, synes det å være et
udekket behov for opplæring i
seiling for voksne. Det er
antagelig også et potensiale for
mer uhøytidelige seilaktiviteter
for barn og familier. Den
planlagte omorganiseringen av
Moss Seilforening vil forhåpentligvis åpne for fremvekst
av slike aktiviteter, men dette er
som alltid avhengig av interesse
og initiativ fra engasjerte

medlemmer. Åpenhet,
kommunikasjon og lav terskel
for å delta synes å være viktige
stikkord. Som avtroppende
sportslig leder er jeg overbevist
om at vårt nye styre (og forhåpentlig også et nytt aktivitetsutvalg) vil kunne gå på vakt
under ryddige og forutsigbare
forhold med gode muligheter til
å jobbe systematisk med videreutvikling av miljø og aktiviteter.

På vegne av sportskomiteen vil
jeg avslutningsvis rette en stor
takk til alle frivillige arrangører,
dommere, trenere, banemannskaper og bidragsytere på
land, som i løpet av de siste fire
årene har sørget for at Moss
Seilforening har levert en lang
rekke solide mesterskap som vi
har høstet mye ære for. Dette har
styrket foreningens rennomme
som en av landets beste

arrangører og bidratt til å
fremme seilsporten i Norge. Det
er fantastisk moro å være med
under arrangementer der
anlegget vårt syder av
velfungerende aktivitet. Det
håper jeg mange vil være med på
i årene fremover.

Trygve B. Leergaard,
Sportslig leder

Mads SH Olsen

Høydepunkter fra resultatlistene i 2014
Jollegruppa har utnyttet båtparken og sesongen godt og har kunnet glede seg over fine forhold,
uhøytidelige og morsomme sosiale aktiviteter (i høst med Klubbmesterskap og Juletreseilas) og gode
sportslige resultater:
• Marie Bordal og Caroline Heiberg (RS Feva): NM gull og beste jentebåt i VM
• Maren Holm Olsen og Tonje Guldvog (RS Feva): NM bronse
• Mads Severin Hassum Olsen (Laser 4.7): NM gull og Norgescup seier. Mads var også beste norske
seiler under EM i Laser 4.7 og vant juniorfeltet under Mesternes Mester.
• Mathias Mollatt (Laser standard): NM sølv og flere sterke plasseringer internasjonalt
Tur- og havseilergruppa har hatt flere fine turer, mens Navigare Cup ble vunnet av Bjørn Tore Pettersen
(VannaRi) foran Hans-Peter Raspotnig (Chrismar). Klubbmesterskapet ble som året før vunnet av Jørn
Erik Ruud med Mannskap (i Expressen Jake), foran lagene til Hans Christian Grande (Grand Soleil 40)
og Karl Einar Jensen (Express).

Signal

Anders Hverven med mannskap i Expressen «High Hopes» slo til i Færderseilasen og seiret i den største
entypeklassen, foran flere gode Expresslag. Express lagene fra Moss deltok også i tidens desidert s
tørste Norgesmesterskap i entype kjølbåt og var tidvis langt fremme. Tre av lagene som trener i Moss
var blant de 20 beste (av 111 båter), med Øystein Fuglesang på 15. plass, Anders Hverven på 16. plass
og Jørn Erik Ruud på 20. plass.
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Havnesjefens hjørne

DE NYE BRYGGENE – har vi fått
bare gode tilbakemeldinger på.
Stabile og gode å gå på, og
strømuttak til alle. Noen
justeringer skal gjøres våren
2015 på moringer slik at de
flyter mer horisontalt (E og F).
Vi merker lavere strømregninger
som følge av ledlysene, og så
langt ingen feilmeldinger på
grunn av jordfeil og lignende.
Når dette skrives er moringene
på E-brygga allerede etterjustert.
MASTESKURENE – ble i høst
flyttet til fordel for påbygget som
er planlagt på huset. For den
praktiske bruk har flyttingen
ikke budt på problemer, snarere
tvert i mot. Endelig plassering er
så langt ikke bestemt, ei heller
hvorvidt vi må ende opp med
noe som er mobilt og som må
flyttes vår og høst.

Signal

VINTEROPPLAGET – på land, gikk
i år usedvanlig tregt. Den siste
båten gikk på land i desember,
som er ny rekord. De siste milde
vintrene er kanskje årsaken. Det
er kanskje også årsaken til at vi i
år har færre båter på land enn
hva jeg noen sinne kan huske.
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Fra sommerens EM i Laser 4.7.

PRESENNINGER – har vi av alle
slag. De kraftige vindværene vi
har hatt i begynnelsen av
desember gjorde stor skade på en
masse presenninger. Mye dårlige
kvaliteter, uegnet for båtbruk,
samt stativer som er dårlig
montert. Tildels til stor sjenanse
for våre nærmeste naboer der de
slår i vinden og skaper mye støy.
I havnestyremøte 5. januar 2015
ble det vedtatt nye regler/krav til
presenninger både på land og i
sjøen. Her er det fokusert på
farge, kvalitet og størrelse/
vindfang. Disse reglene er tatt
inn i reviderte ordensregler som
på et senere tidspunkt vil bli
distribuert til alle våre båteiere.
EL.KABLER – vil jeg bare minne
om at skal være frakoblet på
land (unntatt i tilfelle av lading).
Det skal brukes kabler godkjent
for utendørsbruk i gummikvalitet
og ikke plast (eksempelvis ikke
de tynne røde). På bryggene skal
landstrømskablene være utstyrt
med eurokontakt slik at de kan
gå rett i boksen, uten overganger.
Også dette er tatt inn i de
reviderte ordensreglene.

FORTØYNINGER - på bryggene
skal være uten sjakler og kauser,
for ikke å ødelegge galvaniseringen. Minner også om at
rykkdempere skal brukes for å
skåne brygger og beslag. Burde i
høyeste grad også være i båteiers
interesse. Er også tatt inn i de
reviderte ordensreglene.
TRUCK – er vi stadig på utkikk
etter, men det er mye som skal
passe. Størrelse (hvor stor vil vi
egentlig ha?), teknisk stand, pris
og teknisk utrustning.
VINTERLEIEN – refunderes om
båten ikke tilbringer vinteren i
Søly. Krav om refusjon må
meldes undertegnede senest
31.12.2014. Også tatt inn i de
nye ordensreglene.
LYSKASTERE – er fornyet langs
land, og nokk en skal monteres
ved B-brygga. Vi vil forsøke å
justere dem slik at de lyser noe
mer utover bryggene enn de gjør
i dag.
ET GODT NYTT ÅR ØNSKES DERE
ALLE!
Havnesjefen

Shetland revisited
Seks år etter at vi første gang seilte ”Patos” til Shetland var det tid for ny tur over
Nordsjøen for den gamle dame. Vi hadde 18 dager til rådighet før vi måtte være tilbake
på Søly mandag morgen 8. september. Etter 17 dager og 1030 nautiske mil utseilt var
skuta hjemme i båsen igjen.
Tekst og foto: Thor Chr. Jensen

Etter 35 timer og 200 nautiske mil over Nordsjøen fosser Patos innover mot Lerwick i
stiv kuling. Oppunder land ønskes vi velkommen av landemerket Bressay Lighthouse
som må være et av verdens vakreste fyr.

Motoren fikk en sjanse til å
skjerpe seg, denne gangen på
lavere turtall, og vi kunne dure
videre. Men dette problemet
skulle forfølge oss helt til
Skudeneshavn på Karmøy da vi
endelig fikk konstatert
problemets kjerne, rester av
gammel impeller i impellerhuset.
Det var et mysterium siden
impelleren var nettopp byttet og
huset nøye rengjort.

de 4-5 m.s som Yr hadde
forespeilet oss. Dette lignet
mistenkelig mer på en liten
kuling, rett imot og med
tiltagende sjø. Utenfor
Rakkebåene skjønte vi at slik
kunne vi ikke fortsette, tunge
slag mot båten og liten fremdrift.
Vi satte kursen mot land og
idylliske Nevlunghavn for å få ly
og hvile.
Neste dag fortsatte ferden
sørover i striregnet. Da oppdaget
vi en flere meter lang og smal
remse som var løsnet fra
akterliket. Den tunge hardværs-

Endelig underveis. På skarp kryss i
liten kuling utenfor Rakkebåene.

Ute ved Tønsberg Tønne var
vinden betraktelig sterkere enn

En pause i et regntungt Risør for å
fikse hardværsgenoaen og vente på ny
reservegenoa.

Signal

Torsdag morgen 21. august
kastet skipper Thor Christian
Jensen og mannskap Haldor
Bentzen-Harridsleff og Torkel M.
Jodalen tampen i land og sette
kursen sørover. Værmeldingen
var av det gode slaget, moderat
vind, riktignok fra sørvest, men
ikke verre enn at planen var å gå
de vel 100 nautiske milene
non-stop til Kristiansand,
anslagsvis 24 timer. Men allerede
i Vrengen-sundet ante vi ugler i
mosen, motoralarmen gikk for
varmgang. Vi motorseilte, så det
ble å slå av motoren, fortsette
under Vrengen-broa, tørnet
babord ved Veierland og sette
kursen sørover. Motorproblemer
var vi vant med etter Svalbardturen i 2010/2011 da en
korrodert varmeveksler gjorde at
vi stadig mistet kjølevann. Men
varmeveksleren var byttet og vi
trodde vi var ferdig med den
slags bryderi.
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Vel ankommet Arendal klokka 02.15
etter nattseilas fra Risør.

genoaen måtte ned på fordekk,
og frem med sysakene for å få
sydd på plass duken som omsluttet strammelinen i akterliket.
Turen fortsatte mot Lillesand
hvor vi tok indre led gjennom
Blindleia til Kristiansand, over
Byfjorden, i le av Flekkerøya og
forbi Ny-Hellesund og til
Mandal hvor vi fant havn for
natten.

Elektro. Vi hadde fått beskjed
om å legge til utenfor redningsskøyta Ægir. RS-mannskapet tok
imot tampen og en kar fra Marin
Elektro sto klar med måleutstyr
og hoppet straks ombord og
begynte med arbeidet. Det var
stas å få hjelp av RS-kolleger.
Alle tre om bord i Patos er
frivillige mannskaper i redningsskøyta som holder til i Moss.
Skipperen følte seg som fiskebåtreder som kom inn fra feltet
for å få fikset utstyret før man
dro ut igjen og med ingen tid å
miste

Med kurs mot Ny-Hellesund møter vi
den staselige fullriggeren Sørlandet.
Vi tar fatt på innseilingen til Blindleia

Signal

Ut fra Mandal var vi i tvil om
værmeldingen var for drøy, men
vi dro ut. Vinden og sjø økte på
og vi forsto at å komme seg forbi
Lindesnes med tung sjø og vind
rett imot var nytteløst. Vi søkte
ly i Lillehavn, et steinkast øst av
fyret på Lindesnes Vi gjorde et
nytt forsøk i kveldingen, men
måtte snu. Det ble for mye sjø og
for risikabelt å tvinge seg forbi
neset.

28

Morgenen etter hadde det løyet
og vi la trøstig i vei mot Farsund.
Vi hadde allerede hatt problemer
med motor og seil. Det skulle bli
mer. Vår tekniske altmuligmann
Torkel konkluderte raskt at
batteriene ikke var helt friske,
det var stort spenningsfall ved
bruk. Løsningen fant vi i
Farsund og flinke folk i Marin

Etter flere dager med hissige
lavtrykk og kronisk motvind fikk
vi endelig et værvindu som tillot
oss å fortsette gjennom natten
over Lista-fjorden og forbi
Egersund og Jæren. Etter 24
timers non-stop seilas nådde vi
det vakre fiskeværet
Skudeneshavn på Karmøy som
skulle bli vår base før
overseilingen til Shetland.

Vi slåss mot kulingen rett imot
utenfor Lindesnes Fyr. Seilene er tatt
ned og jern-Erna gjør jobben for å få
oss i le i Lillehavn.

Det er kveld og vi gjør nok et forsøk
på å komme forbi Lindesnes Fyr.
Måtte snu og gikk tilbake til
Lillehavn hvor vi tok natten.

Vel fortøyd utenfor redningsskøyta
Ægir i Farsund hvor vi skal få
ombord nye batterier. Vi fikk en hyggelig prat med skipper Tor Hugo
Johansen som her står brygga og
maler skutesiden på Ægir.

Vi skriver 25. august, men sommeren
er ikke over i Farsund. Torkel og
Haldor tester badevannet i vågen.

Patos vel i havn i Mandal.

Vi er på vei vestover over Nordsjøen og
solen er på vei ned i vest. En lang og
mørk natt venter oss.

Foto: Torkel M. Jodalen.
Haldor til rors et sted midt i Nordsjøen.

økning til liten kuling på formiddagen og dreining til sørøst,
så vi visste hva vi hadde i vente.
Og vind ble det. Stiv til sterk

Nå ble det å vente på værskiftet
vi visste skulle komme.
Værmeldingen hadde meldt

Vi nærmer oss Lerwick havn i det
mørke senker seg og hissigsvarte
skyer driver innover land.

En velfortjent ankerdram og vi er vel
i havn i Lerwick.
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Morgenen opprant og alt var
klart for kryssing av Nordsjøen.
Vi forlot Skudeneshavn med
toppede tanker, godt humør,
havbleike og kurs 285 grader.
Vinden økte på utover ettermiddagen og vi strøk over havet
i sju knop med ett rev i storseilet
og et par innrullinger på
genoaen. Vinden løyet utpå natta
da vi var ute ved oljeplattformene.

kuling med bølger høye som
tømmerbiler. Vi fosset avgårde
på storseilet med ett rev. Inn mot
Shetland økte bølger og vind
ytterligere. Vi fikk en tøff jobb
med å komme velberget til land.
Tåke, hissigmørke skyer og tung
sjø inn mot Bressay før etter en
evighet vi kom i le. Det var en
utmattet og glad gjeng som
kastet tampen i land i Lerwick
torsdag kveld etter 200 nautiske
mil og 35 timer over Nordsjøen.
Det hele ble feiret med takeaway
Fish & Chips i cockpiten i Patos
som rev og slet i fortøyningene i
den sterke vinden.
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På sightseeing i Scalloway og vi har
funnet et vannhull.

Ved ankomst Lerwick ble vi
fortalt at vi nok var den siste
seilbåten som ankom Shetland
denne sesongen. Det viste seg å
være feil. Dagen etter kom en
staselig Hallberg-Rassy som
skulle videre til Inverness,
Caledonia-kanalen og ned
Irskesjøen på vei mot Kanariøyene og ARC over Atlanteren.
Skipperen på Patos var grønn av
misunnelse.

Signal

De neste dagene fikk ”crew
Patos” landlov i Lerwick. Tiden i
land ble brukt til en tur til
museet i museet i Scalloway, dels
viet Shetland Bus og Lars
Andreas Larsen, bedre kjent som
Shetland-Larsen, Linge-kar, med
i britiske SOE, en knakende
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Scalloway Castle

Nok et lavtrykk velter innover Shetland. Skalk lukene!

dyktig sjømann (selv om han var
fargeblind) og en av Norges
høyest dekorerte militær. Han
hadde 51 turer over Nordsjøen,
hovedsakelig om vinteren i storm
og orkan, 13 turer på fiskeskøyter og 37 turer som sjef på
ubåtjageren Vigra. To ganger
forliste fartøyet hans, men han
overlevde. Skøyta Bergholm gikk
ned etter luftangrep fra tyske fly,
mannskapet kom seg i livbåten,
en av dem livstruende skadd, han
døde av skadene og ble begravet
til sjøs. De rodde på havet i fire
døgn. De så en fiskebåt som de
visste var under kommando av
en quisling, så de fortsatte på
havet. Havaristene ble til slutt
reddet av en MTB som var sendt
fra Shetland for å redde dem.
"Vi var glade for å være
underveis," sa Larsen om
oppholdet i MTB'en.
En makaløs kar som åpenbart
ikke ordla seg i store bokstaver!
Tiden i land måtte også benyttes
til å få ombord en vhf-doktor fra
Scalloway. Det fast installerte
vhf-apparatet hadde i flere dager
vist tegn til ikke å være riktig
frisk. Diagnosen var alvorlig.
Apparat og kabel måtte byttes
ut, og det fikset doktoren på

stedet.
Men vi ville videre, neste mål var
Fair Isle, en liten øy med 60
innbyggere cirka 40 nautiske mil
eller åtte timers seilas sør for
Lerwick.
Det startet så bra med frisk
motorseilas sørover. Men utenfor
Sumbugh Head, sørspissen av
Shetland takket motoren for seg.
Helt død. Vi mistenkte tette
dieselfiltre, som dog var snodig
siden tanken var nyrenset og vi
hadde før turen gått gjennom
hele drivstofflinjen. Vi hadde
reservefiltre ombord, men det er
et søl å bytte i rom sjø. Vi kalte
opp Shetland Coastguard om
noen kunne buksere oss til land i
North Haven på Fair Isle.
Havnen der består av en liten
betongmolo og det er ikke
tilrådelig å gå inn uten motorkraft. ”Negative,” var svaret fra
Shetland Coastguard. De
anbefalte oss isteden å returnere
til Lerwick og få bukseringshjelp
til kai av den lokale redningsskøyta. Vi bestemte oss for å
snu. Heldigvis var vinden slik at
vi fikk like gode fart hjemover
igjen. I le av land møtte vi NRLI
Lifeboats 1710, en skikkelig rugg
av en redningsskøyte. Det ble et

RNLI Lifeboats og hyggelige mannskaper bukserer
Patos til land i Lerwick etter at vi måtte gjøre vendereis
halvveis til Fair Isle på grunn av motorstans.

Shetland Coast Guard oppe til høyre.
Foto: Torkel M. Jodalen.

Skipperen til rors mens vi seiler inn
mot Lerwick og redningsskøyta
kommer opp på styrbord for å
buksere oss til kai.
Foto: Torkel M. Jodalen

artig møte med redningsskøytas
frivillige mannskaper som til og
med inviterte oss på lunsj.
Patos trygt fortøyd i havnen i
Lerwick. Til høyre ses den polske
barken Pogoria.
Foto: Torkel M. Jodalen.

Neste morgen satte vi i gang med
å bytte finfilter og grovfilter. Da
oppdaget vi at problemet var så
uskyldig som en løs mutter ved
innfestingen av stigerøret på
dieseltanken. Vi strammet til og
dermed gikk motoren som en
klokke igjen.
Men vi var i ferd med å gå tom
for tid, og vi måtte nå finne et
værvindu hjem over Nordsjøen.

Union Jack vaier stolt i indre havn.
Kort tid etter var det folkeavstemming om Skottlands
selvstendighet. Flagget fikk bli.

Lerwick
Foto: Torkel M. Jodalen.
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Det skulle komme allerede dagen
etter, mandag 1. september. Vi
snakket med en hyggelig
meteorolog ved Meteorologisk
Institutt i Bergen som anbefalte
oss å vente til klokken 09.00 og
legge til havs bak fronten
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Klokken er 19.15. Etter 34 timers seilas
over Nordsjøen har Patos klappet til kai i
Sørevågen, Utsira. Hvilken ren glede!
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På vei mot Tananger.

Vi passerer vestmerket utenfor Jærens Rev.

nattetimer etter en krevende
nattnavigering for å finne veien
inn blant holmer og skjær i
stummende mørke. Fra Farsund
seilte vi non-stop til Moss, en tur
på 190 nautiske mil og 40 timer.
Lørdag 6. september passerte vi
Færder Fyr om styrbord og det
markerte slutten på vår tur i
vesterled.

Restaurant Patos i Tananger.

på vår ferd over havet. Klokka
16.11 på ettermiddagen og 17
nm mil unna spottet vi Utsira,
dagens mål.
Klokken 19.50 tirsdag 2.
september fikk Patos og hennes
tre glade sjørøvere tampen i land
i Sørevågen på Utsira etter 34
timer og 197 nautiske mil over
Nordsjøen. Hvilken ren glede!
Og hvilken idyll. Gjestehavnen i
Sørvågen har et syltetøyglass
med lokk hvor man skal betale
25 kroner for en dusj, og det var
fortsatt penger i glasset! På bordet ligger dyre fiskestenger,
kroker og annet kostbart utstyr,
og alt får ligge i fred. I naborommet står døren ulåst til et
treningsstudio med masse dyre
apparater. Fantastisk!
Fra Utsira gikk turen via
Tananger forbi Jærens Rev. Tung
motsjø og vind tvang oss inn til
Egersund hvor vi fortøyde ved
siden av redningsskøyta Peter
Henry von Koss. Vi fikk en
hyggelig prat med skipper Audun
Mathiassen som selv er seiler og
har seilt Bergen-Shetland Race to
ganger, samme regatta som Patos
var med på i 2008. På ettermiddagen fortsatte vi ferden mot
Farsund hvor vi ankom i de sene

Takk til gode mannskaper.
Torkel hadde før avgang ikke
satt sine ben i en seilbåt. Haldor
fikk sitt første møte med stiv
kuling og hushøye bølger inn
mot Shetland. Patos utfordret oss
med noen tekniske problemer
underveis, men aldri var det en
sur eller bebreidende kommentar
fra noen. Det var latter og lutter
seil- og livsglede fra start til mål.

Torkel slår av en bryggeprat med
skipper Audun Mathiassen om bord i
redningsskøyta Peter Henry von Koss
i Egersund. Skøyta hadde travle dager
med flere søk, hvorav dessverre ett
med fatal utgang.
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østover. Det ville gi mindre vind
fra sørvest, men fare for
tåkebanker. Vi la i vei østover i
frisk bris 10 fra SSW, rom slør,
ett stikk i skjøtet og åtte knops
fart. Utpå natta nådde vi
Storbritannias største plattform,
på gassfeltet Bruce, som sto der
til styrbord som et gigantisk
juletre. Til babord så mørkt som
kikket man inn i seg selv. En
stakkars rormann holdt på å
sovne stående ved roret. Natten
er mørk og lang i Nordsjøen på
denne tiden. Vi krysset grensen
til Norge og fikk gassinstallasjonen Heimdal på
styrbord, et litt mindre juletre.
Værvarslet hadde meldt
avtagende vind, så her var det
bare å seile med alle kluter oppe
før vinden takket for seg. Klokka
03.50 ga vinden seg og vi måtte
starte Jern-Erna som denne gang
ikke hadde noen fantestreker på
lur. Sjøen la seg og utover dagen
og sommeren åpenbarte seg i all
sin prakt. Vi kunne ta på dekk
alt som måtte tørkes, soveposer,
puter og desslike, vi lignet et
fantefølge der vi tok oss frem
over åpent hav på alle kanter,
med flagrende gevanter og
mannskapet i sine lange underbukser. Vi møtte ikke eneste båt

Vi hadde vært ombord i Patos i
mer enn to uker og seilt over
1000 nautiske mil som gir et
daglig snitt på 60 nautisk mil.
Vi hadde seilt både natt og dag
og opptil 40 timer i strekk, i
stilla og sterk kuling, lite søvn og
en døgnrytme ”long gone”.
Motoren hadde kokt, batteriene
var gått adundas og seila spjæra.
Men fortsatt hadde man denne
sitrende gladfølelsen og forventningene til en ny dag
ombord og underveis.
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Det er sent på natt og vi har ankommet Farsund.

Etter 17 døgn ombord er vi på hjemlige trakter og med
Færder Fyr om styrbord. Haldor feirer med Shetlands flagg
som vi hadde oppunder salingshornet der borte.

Happy Ship indeed! I en liten
seilbåt på åpent hav kan livet til
tider fremstå i sin mest hudløse
form. Trangt, kaldt, mørkt, vått,
mangel på søvn og kanskje redd
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Vi nærmer oss Fuglevik og vår egen redningsskøyte Sundt
kommer for å ønske oss velkommen hjem.

og motløs noen ganger. Den
masken vi pynter oss med til
daglig forsvinner raskt i møte
med disse elementene. Det er
ikke alltid man er like fornøyd

med den versjonen av seg selv
som avdekkes.
Men kanhende lærer man noe.

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
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MOSS SEILFORENING
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Postboks 1011 Jeløy, 1510 Moss
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www.moss-seilforening.no
Redaksjonsansvarlig: Thor Christian Jensen
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