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Klubbavisen

Moss

Seilforening

Det gror i Moss Seilforening

Rekordmange barn på Moss Seilforenings
tradisjonsrike Grøtseilas i desember forteller
oss at den økte satsningen på rekrutteringen
bærer frukter. 32 seilere møtte opp på
jollegruppas juleavslutning. Samtidig ble den
nye delen av klubbhuset innviet med nesten
100 medlemmer til bords for julegrøt.

.

Foto: Per Bakke

En stor takk til alle!

Med mange dyktige og ivrige
medlemmer i hovedstyret har det
vært en fornøyelse å være leder,
og første år som leder er nå
gjennomført. Jeg vil takke alle
frivillige som bidrar i klubben,
om det skulle være styrearbeid,
gjennomføring av regattaer eller
å holde våre anlegg i den stand
det fremstår i dag. Det legges
ned utallige timer med frivillig
arbeid. En stor takk til alle!
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En ny organisasjonsmodell ble
innført for 2015. Den nye
modellen har vært utfordrende
og til stor belastning for enkelte.
Noen justeringer ble gjort i det
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ekstraordinære årsmøtet som ble
avholdt i desember. Justeringen
var nødvendig for at vi skal stå
bedre rustet i 2016, med noen
flere tillitsvalgte på plass, spesielt
en egen kassererrolle som medlem av hovedstyret.
Nå kan vi se fremover mot et
aktivt 2016 med 800-900 seilere
på besøk. Store arrangementer
som skal gjennomføres er påskesamling, og i juni er det
Europacup for Laser, Norgescup
for Laser, 29èr og RS Feva. Vi
har også sommerskole, og 26-28
august er det NM Express.

Jeg håper at 2016 er det året
hvor vi igjen kan få til storbåtseiling i Moss, med gjennomføring av Navigarecup og klubbmesterskap. Det ligger mange
seilbåter i havnen som jeg vil ha
ut på fjorden til en uhøytidelig
regatta. Dette er en fin anledning til å bli bedre kjent, skape
et miljø og bli bedre skippere.

Mvh
Hovedstyrets leder
Glenn Petersen

En havnesjef går i land

Vår bauta av en havnesjef,
Aksel Ellefsen, pensjonerer seg.
Her forteller Aksel om sine ti år som sjef for havnen.
kunne ha vært om arbeidsstedet
mitt var nettopp her. Noen år
gikk, og jeg hadde i mellomtiden
seilt mer eller mindre på heltid
for Norsk Seil- og Navigasjonsskole og sittet i havnestyret, da
Hallvard Tønnesson
bekjentgjorde sitt ønske om å
slutte som havnesjef i Søly.

Arbeidet hadde da vokst til et
slikt omfang at styret mente det
riktige ville være å hyre inn et
menneske på et halvt årsverk.
Under en diskusjon om saken i
havnestyret, ser daværende leder
Terje Skåre på meg og sier:
”Aksel, jeg kjenner ingen andre
enn deg som kan ta denne

Signal

La meg starte med å gå litt
bakover i tid. Karin og jeg flyttet
tilbake til Moss i 1993, og jeg
pendlet til jobb på Slependen.
Mer enn én (tidlig morgenstund
var jeg nedom ...) gang var jeg
nedom båten i Søly på veg til
arbeid i den tidlige morgensolen
og tenkte på hvor herlig det
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jobben.” Jeg husker ikke hvor
mange timer jeg trengte på å
takke ja, men mange var det
ikke. Mer tilstedeværelse i Moss
var også en motiverende faktor.
Årsmøtet i oktober godkjente
styrets forslag om å engasjere
meg og 5. nov. 2005 signerte
Hans Egil Eriksen, daværende
styreleder, og jeg en
samarbeidsavtale. Så da var jeg
der – i Søly båthavn!
Proffseilingen ble trappet ned til
cirka det halve, og det var bare å
brette opp skjorteermene og sette
i gang. Hallvard som hadde mer
enn tyve år bak seg som
havnesjef hadde mye å øse av, og
han delte gjerne sine erfaringer
med meg, men han ble dessverre
så alt for tidlig syk og borte.
Jeg var gitt stor handlingsfrihet,
og hvordan jeg ville disponere
tiden var også opp til meg. Men
selvfølgelig, det overordnede
målet har hele tiden vært at
havna skal fungere. Og
oppgavene meldte seg. Havna
skulle vise seg fra en god side,
ryddig og i orden. Vedlikehold
av brygger gikk igjen hele tiden
frem til utskiftingen i 2014. Jeg
ville rydde i ventelistene for fast
båtplass, forenkle prosessen med
fremleie, det skulle utarbeides
skrevne retningslinjer for
tildeling av båtplasser, bruk av
strøm og lignende, innføre
ordning med røde og grønne
skilt, vakttelefon, håndtering av
farlig avfall, flere nye takster på
diverse tjenester og
produkter...
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Alt dette tvang selvfølgelig frem
mer bruk av data, hvilket ikke
var min styrke. Men så kom
Hans-Peter Raspotnig etter hvert
inn i bildet – som foreningens
kasserer. Tålmodig og alltid
tjenestevillig hjalp han meg over
mangfoldige datakneiker. Uten
ham ville jeg ha lidt skipbrudd.
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Han ble heldigvis min tid ut og
vi har et utrolig godt samarbeid.
Våre funksjoner er ikke
overlappende, men de ligger tett
opp til hverandre, da en god
økonomi i driften av havna er
helt avgjørende for foreningens
totale økonomi. Gode
styringsverktøy er vesentlig i
denne sammenheng. Og mestring
av det elektroniske verktøyet helt
nødvendig.
Da ideen om ”Nye Søly” kom
opp, var det naturlig at jeg som
havnesjef engasjerte meg i det
som angikk selve havna. Jeg var
glad for tilliten som ble vist meg
da jeg ble invitert inn i prosjektgruppa og gjennomføringen av
prosjektet når arbeidene startet.
Ekstraarbeid i forhold til min
arbeidsavtale, ja kanskje, men
interessant og givende å være
med på. Første halvåret av 2014
ble ganske tøft med rokering av
cirka to hundre båtplasser. Jeg
må tilstå at på slutten av den
perioden tenkte jeg et par ganger
på hvordan det egentlig er å
møte veggen? Men heldigvis, vi
møttes aldri. Det kjentes veldig
godt da de siste underleverandørene pakket sammen,
og havna lå der, flott og fin som
den er blitt. Det vanker stadig
godord fra folk som er innom.
Og det kan vi være stolte av, alle
og enhver som har ytt og fortsatt
er med på å sjaue på ymse vis i
anlegget vårt.
Jeg har i min funksjonstid
”overlevd” fire hovedstyreledere
og fem havnestyreledere. Ved
hvert nyvalg har det selvfølgelig
vært litt spennende. Hvordan
blir vedkommende å samarbeide
med? Men jeg må si, dårlige
erfaringer, nei. Litt forskjellige
erfaringer, ja selvfølgelig, men
ingen har vært problematiske
eller belastende. Tvert i mot
synes jeg at jeg hos de enkelte

bare har opplevd positiv
interesse for vår forening og de
enkelte prosjekter og oppgaver,
og vilje og interesse for
videreutvikling.
Samarbeidet med våre
båteiere/leietakere, likeledes.
Noen har spurt meg: Du må da
ha noen dårlige erfaringer med
noen? For ikke å lyve må jeg
selvfølgelig si, ja noen, ja. Men
utrolig få, kan sikkert telle dem
på mindre enn èn hånd. Og det
er sannelig ikke mange når vi
tenker på at havna har nær tre
hundre utleide plasser, og at vi
snakker om en periode på ti år!
Litt diplomati har noen ganger
vært nødvendig, men, nei - vi
snakker om et musepiss i havet.
Stor takk til dere alle sammen,
takk for det gode samarbeid. Jeg
går av som en glad mann.
Så hvorfor velger jeg å gå av da?
Svaret er enkelt og har bare to
punkter:
- Er til en viss grad ”mett”, og
ønsker større frihet til private
aktiviteter.
- Ønsker å slutte mens leken er
god (jeg tillater meg tro at den
er det pr. i dag).
Så igjen, takk for meg, takk til
alle gode samarbeidspartnere, og
dere alle sammen. Og lykke til,
Jan Erik!

Med vennlig hilsen
Aksel Ellefsen

P.S. Til dere som ennå ikke har
fått det med dere, så er Jan Erik
Reiersen vår nye havnesjef
fra 1.12. 2015 – se vår
hjemmeside.

Toppidrett i Moss Seilforening
Tekst og foto: Per Bakke

Mathias driver egentrening rundt Revlingen.

I året som har gått har det vært
Mathias Mollatt som har vært
utøveren som driver en
internasjonal satsning på et
meget høyt nivå.

imponerende 4. plass etter 10
race.
Neste stopp er Hyeres hvor det
er World Cup. Formatet på
World Cup regattaene er nå
endret og det er kun de 30 best
rankede seilere pluss 10
kvalifiseringsplasser som får
delta. Mathias er kvalifisert
gjennom resultatene på Palma og
viser igjen høyt nivå på seilingen
med en 13. plass. En av
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Sesongen 2015 for Mathias
startet med mye grunntrening
høsten 2014 og fortsatte med
trening på vannet Clearwater,
USA. Januar 2015 startet med
World Cup i Miami, her ble det
en 50. plass blant 107 båter.

Deretter fulgte en meget bra
treningsperiode frem til april
hvor treningene var preget av
selvsikkerhet, trygghet og fokus.
Vintertreningen avsluttes med
Trofeo Princesa Sofia regattaen
på Palma i slutten av mars. Her
møtes hele verdenseliten for
sesongens første store regatta.
164 båter stiller i Laser Standard
og det viser seg at trening på et
høyt nivå over tid gir resultater.
Mathias ender på en
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Landslaget, Laser Standard. Fra venstre Hermann Tomasgaard, Mathias Mollatt, Henrik Begby
og Kristian Ruth.

sesongens utfordringer har nå
kommet, en belastningsskade i
kneet skaper en del usikkerhet og
bekymring. Hvor mye belastning
tåler kneet? Hvor mye smerte er
greit? Hvordan skal man best
forholde seg til skaden?

Signal

Tiden er nå kommet for siste
uttakningsregatta for prøve OL,
Delta Lloyd regatta i
Medemblik. Baneområdene i
Medemblik er ofte utfordrende,
med krappe bølger og ofte
mange og store vindskift.
Fasit: 22. plass av 145 båter,
kvalifisert som norsk
representant til prøve-OL i Rio.
Så kom det som vel kan kalles
årets nedtur: VM i Kingston,
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Canada. Gode forberedelser og
skikkelig innstilt på hengevind
både fysisk og mentalt og så ble
det skikkelig lett vind
(4-5 knop). Endte til slutt på en
72. plass av 158 båter.
Det harde konkurranseprogrammet
fortsatte med EM i Århus. Her ble
det 21. plass av 102 båter, noe
som nok var under målsetning
og det gikk nok også litt utover
motivasjonen. Sesongen avsluttet
med prøve-OL og her ble det en
19. plass.
En av de gledelige faktorene i
2015 var at det kommer yngre
seilere etter Mathias. Caroline
Heiberg og Marie Bordal har
byttet fra RS Feva til 29er og

satser videre, blant annet mot
EM som vil være på
”hjemmebane” i Tønsberg i
2016. Årets Norgesmestere i RS
Feva, Eirik Mathias Silnes og
Henrik Bordal vil sammen med
Marius Dyhr Petersen bidra til
solid representasjon fra Moss
Seilforening under EM’et.
Olav Bakke bytter også båtklasse
til Laser Radial. 2015 ble et år i
Laser 4.7 hvor året har vært
preget av mye egentrening, men
som med uvurderlig hjelp fra
Mathias på viktige tidspunkt i
sesongen endte opp med en sterk
2. plass på rankingen for 2015.

Olav Bakke under en egentreningsøkt på Værla.
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Gratulerer til Henrik Bordal og Eirik Mathias Silnes som ble Norgesmestre i RS Feva. Her fra utdelingen av
Iversen-prisen for beste prestasjon.
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Årsmelding fra Hovedstyret 2015
Hovedstyret har bestått av:
Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer (fra 9/12-15)

:
:
:
:

Leder Aktivitetsutvalget
Leder Anleggsutvalget
Leder Kommunikasjonsutvalget

: Tony Vedeler Jenssen
: Frank Henriksen
: Nina Bruaset
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Hovedstyret har i foreningsåret
2015 avholdt 9 styremøter etter
ordinært årsmøte, samt
ekstraordinært årsmøte
9. desember 2015.
Hovedstyreleder har stått for
den daglige driften av
foreningen, og utvalgslederne
har hatt funksjonelt og
økonomisk ansvar for sine
respektive grupper.
Leder av anleggsutvalget, har
også hatt det overordnede
ansvar for intern opplæring.
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Glenn Dyhr Petersen
Espen Tønnesson
Nina C. Leander
Hans Peter Raspotnig

Moss Seilforening hadde 644
medlemmer 31/12-14, noe som
er en nedgang på 4,8% fra
31/12-14. Foreningens midler er
benyttet og forvaltet i samsvar
med vedtak fattet på ordinært
årsmøte.
Med bakgrunn i omorganisering
av foreningen, besluttet på
ekstraordinært årsmøte i
desember i 2014 og gjennomført
ved ordinært årsmøte i 2015, ble
det avholdt et medlemsmøte i

november 2015 for å evaluere
den nye organisasjonen.
Evalueringen tilkjennega behovet
for å ha kasserer funksjonen
som en separat funksjon og ikke
som en del av nestleder
oppgaven, i tillegg ble det
avdekket et behov for å styrke
Anleggsutvalget med flere
tillitsvalgte samt å gjenopprette
Finansutvalget. Endringene i
organisasjonen ble formelt
vedtatt på ekstraordinært
årsmøte i desember 2015 hvor

kasserer ble gjeninnsatt
som egen funksjon i
styret. De øvrige nye
funksjonene i
organisasjonen fylles
ved neste ordinære
årsmøte.

sikring som ikke var
budsjettert, samt bytte
av vinduer på den gamle
delen av bygget. Så langt
gjenstår det 1.450.000,i prosjektet fordelt på
postene Mastekran,
Uteområder og Diverse.

Regnskaps-, og
budsjett funksjonen er
nå godt organisert og
det utøves en forsvarlig
økonomistyring i
foreningen.
Samarbeidet med
næringsliv og andre støtteordninger har vært ivaretatt av
styret. Helly Hansen 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
Klubbhuset ble bygget om i
første halvår, og den nye delen
var klar til bruk fra 10.juli.
Ferdigstillingsattest er foreløpig
ikke mottatt da det gjenstår
enkelte tiltak for utbedringer av
utearealer (platting, beplantning
etc). Det er god dialog med
kommunen om fremdrift og
ferdigstillelse. Økonomisk har
ombyggingen og påbygget på
klubbhuset hatt en overskridelse
av budsjettet på ca 617.000,Disse overskridelsene skyldes
hovedsakelig pålegg om brann-

Jan Erik Reiersen tiltrådte som Havnesjef
1. desember og overtar
etter Aksel Ellefsen som
valgte å gå av med
pensjon i en alder av 70
år.
Vi takker Aksel for innsatsen og
ønsker ny Havnesjef velkommen.
AKTIVITETER
Foreningsåret 2015 har som
vanlig vært aktivt med
Påskesamling og Norgescup som
de største arrangementene. Det
henvises for øvrig til
årsberetningen fra
Aktivitetsutvalget for ytterligere
detaljer om arrangementer og
resultater i både nasjonale og
internasjonale mesterskap.
For ytterligere informasjon om
foreningens totale aktiviteter,
vises til de ulike gruppenes
Årsberetninger.
Hovedstyret vil til slutt takke
medlemmer, foreldre,
tillitsvalgte, trenere og dommere
for det store 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.

For Hovedstyret
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Nina C. Leander
Sekretær

Fra Norgescup. Foto: Per Bakke
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Årsberretning fra Tur/Hav 2015
Det ble avholdt årsmøte 21.01.
for tur/havseilergruppen med 20
medlemmer til stede.
Årsberetning og regnskap for
2014 ble gjennomgått og
godkjent.
Som fokusområder for gruppens
virke ble følgende vektlagt: 1.
Temakvelder. 2. Sosiale turer og
samlinger. 3. Kurs. Følgende
gruppeledelse ble applaudert inn.
Einar Larsen, Morten
Aspestrand, Jan Klausen, Frank
Jensen (valgkomite).
24.01 ble det arrangert fest på
klubbhuset med 25 deltagere.
Fiskesuppe ble servert og lokal
musikk fra nystartet musikkband
3 Fender. Vellykket med ønske
om gjentagelse.
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04.02 ble det avholdt møte for
leietagerne i Søly båthavn.
Her ble status på prosjekt Søly
og ny organisasjonsstruktur
gjennomgått og kandidat til
leder i anleggsutvalget nominert.
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Onsdag 11. 02 tok Harald
Molvig og Ashild Thunes
tilhørerne med på sin fantastiske
langtur med s/y Pierina III til og
fra Middelhavet i tidsrommet
2009-2014- Meget spennende og
interessant.
Pinseturen gikk i år som flere år
tidligere til Havna Hotell på
Tjøme. 16 båter og 34 personer
var påmeldt. Vi var denne gang i
motsetning til tidligere år uheldig
med maten, men ellers var
stemningen god og opplegget
vellykket med medbrakt musikk
av 3 Fender. Pinseturen har
gjennom flere år vært et meget
populært arrangement i
Tur/Havregi.
Det ble heller ikke i år
gjennomført noen organiserte
onsdagsregattaer i regi av
Tur/Hav da det ikke meldte seg
noen interesserte deltagere.
I Færderseilasen deltok 13 båter
fra Moss Seilforening- Beste
plasseringer var klasseseier til
Hans Christian Grande i sin

Grand Soleil 39 og 2. plass til
Lars Reinschou i klassen for
flerskrogbåter.
I Hollenderseilasen deltok 4
båter fra MS med Bjørn Tore
Pettersen i sin Sun Fast 35 på
4. plass i klassen som beste
plassering.
Sommeren gikk ellers med
individuelle ferieseilaser til
diverse destinasjoner.
Som følge av den nye
organisasjonsstrukturen er jo
Tur/Havseilerne nedlagt som
formell gruppe. Det er
fremkommet forslag om heretter
å kalle det Båteiergruppen ut fra
et ønske om å favne alle
båteierne i Søly båthavn bedre.
Det ser dog ut til Tur&/Havnavnet er så sterkt og vel
innarbeidet at det er vanskelig å
komme bort fra det. Kanskje
bare kalle det Tur/Havgruppen.
Det er jo det motorbåteierne
også bedriver. Saken er gjenstand
for videre diskusjon
Asbjørn Utaker

Fra Norgescup. Foto: Per Bakke

Årsmelding Express 2015
4 båter har vært aktive i
Expressgrppa i år. Alle stilte på
Hankø Race Week som også var
klassens nordiske mesterskap i
år. Det har vært trening hver
onsdag gjennom sesongen.
Færdern:
Eksperrsgruppa stilt med to
båter. Begge stilte med
vinnerambisjoner. High Hopes
var til og med tittelforsvarer.
Båtene lå som nr. 1 og 2 forbi
Gullhomen, og ut mot Bastøy.
Natten og morgenen taklet vi
derimot ikke særlig bra. Antall
deltakere: 40
Y-Not: 10 plass
High Hopes: 21

NoM/Hankø Racw Week
Alle 4 båter som var aktive i år
stilte. Fine Hankø forhold med
alt fra vindstille til frisk bris.
High Hopes åpnet med seiler, og
la standard for resten. Det må
være lov å si at det gikk nedover
derfra, men mot alle hadde i det
minste gode enkeltresultater.
Antall deltakere: 45
Team Jake: 10
Y-Not: 14
High Hopes: 17
North of ordinary: 22
NM
Bare en av de lokale båten tok
turen til Stavanger. Det blåste i
perioder friskt med opp til stiv

kuling, men moderat sjø inni
fjorden øst for byen. Antall
deltakere: 52.
Y-Not: 6
Shorthand NM
Y-Not stilte i Shorthand NM
med hjelp fra North of Ordinary.
Her blåste det til tider friskt.
Expressen seilte best i moderat
vind, men seilte bra nok i mye
vind også til å hale i land
norgesmestertittelen og over all
seileren.
Y-Not: 1
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Årsberretning fra Aktivitetsutvalget 2015
Medlemmer av utvalget:
Tonny Vedeler Jensen
Per Bakke
Eirik Guldog
Per-Christian Bordal
Asbjørn Utaker
Magne Klann

:
:
:
:
:
:

(leder)
(toppidretts satsing)
(leder jollegruppa)
(rekruttering)
(tur og hav)
(Ekspress)

Aktivitetsutvalget bestod i 2015
av seks valgte medlemmer
hvorav leder var representert i
Hovedstyret. Det ble avholdt
seks møter i utvalget,

Tonny V Jensen/ leder for
Aktivitetsutvalget var
internasjonal dommer og
juryformann under flere NM,
nordisk CISM, EM og VM.

Aktivitetsutvalget har hatt
ansvaret for foreningens
rekrutterings arbeide og
kompetanseutvikling i tillegg til å
tilrettelegge for og gjennomføre
foreningens aktiviteter.
Aktivitetsutvalget skal satse på
bredde i aktivitetene, noe som
gjenspeiles i sammensetningen av
utvalget.
Av sportslig aktivitet har
medlemmene i Aktivitetsutvalget
representert Moss seilforening
som følger:

2015 har vært et aktivt år for
jollegruppe med diverse møter og
annen aktivitet. Jollegruppa har
lykkes med å rekruttere mange
nye seilere til foreningen.
Flestepartene av de unge finner
vi to ganger i uken på inne
trening på Reier.

Per Christian Bordal /
Aktivitetsutvalget vant den første
Europacupen i RS Aero
Magne Klann /
Aktivitetsutvalget, sammen med
Karl-Einar V Jensen/
Kommunikasjon var vinnere av
shorthanded NM i Son.

Moss seilforening arrangerte en
stor Norgescup i mai for RS
Feva, 29-er, Laser Standard,
Laser Radial, Laser 4,7,
Europajolle, Optimist, Zoom 8.
Vi retter en stor takk til alle som
bidro for å få til et vellykket
arrangement.
Moss seilforening stilte med et
lag i seilsportligaen. Denne
konkurranseformen kan legge til
rette for å sveise sammen de
forskjellige miljøene i foreningen.
Aktivitetsutvalget anbefaler at
det derfor legges til rette for

videre satsing på denne
regattaformen.
Aktivitetsutvalget har fokus på
utdanningen. Nå har foreningen
trenere på alle tre nivå.
Aktivitetsutvalget her sist år
gjennomført Dommer og
Arrangør 1 utdanning. Vi fulgte
opp med Dommer 2 og Arrangør
2. På kurs i januar utdannet
Moss Seilforening syv nye kretsdommere. På Budsjettet legger til
rette for videre utdannelse av
foreningens nye og gamle medlemmer for det nye året.
Moss seilforening ønsker å
rekruttere flere seilere til å
konkurrere utenfor egen klubb.
Dette gjør vi ved å sponse seilere
som deltar i norgesmesterskap,
nordisk, europamesterskap og
verdensmesterskap. Moss
seilforening er en av Norges fem
klubber som sponser OL-satsing.
Det blir spennende å se om vår
seiler kommer til OL i 2016.
Tonny Vedeler Jensen
Aktivitetsutvalget
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Årsberetning fra
Kommunikasjonsutvalget, 2015
Medlemmer av utvalget:
Nina Bruaset
: (leder)
Karl-Einar V. Jensen : (vara)
Steffen Myklebust
Thor Christian Jensen

Kommunikasjonsutvalget bestod i
2015 av fire valgte medlemmer
hvorav leder var representert i
Hovedstyret. Det ble avholdt fire
møter samt en rekke arbeidsøkter
i løpet av året.

Signal

Som en helt ny funksjon har
utvalget utarbeidet en
kommunikasjons- og
profileringsstrategi. Denne tar for
seg foreningens interne og
eksterne kommunikasjon, både
innhold, form og distribusjon.
Planen ble presentert til
medlemmene på et informasjonsmøte i høst, og den ble forelagt og
godkjent av Hovedstyret.
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For å kvalitetssikre all
kommunikasjon i 2016 har
utvalget i tillegg utarbeidet en
”Terminplan” over foreningens
ulike aktiviteter hvor behov for
informasjon og markedsføring/PR
er inkludert. Dette vil sikre
kontinuitet og gjøre det enkelt å
planlegge oppgavene når nye
tillitsvalgte etter hvert tar over
roret.
Kommunikasjonsutvalget har i
2015 sørget for informasjon, PR
og redaksjonelt innhold i
Seilmagasinet, Moss Avis, på egne
websider, jevnlige oppdateringer
på fire Facebook-grupper, samt
utgivelse av Signal, som du leser

nå. Nye og mer funksjonelle
websider ble lansert rett før jul, i
god tid før kommende seilsesong.
I tillegg har er rekke medlemmer
bidratt aktivt ved å ”poste” siste
nytt på Facebook.
Mot slutten av året utarbeidet
Kommunikasjonsutvalget, i
samarbeid med Styret, en
medlemsundersøkelse for å
avklare ”rikets tilstand”.
Undersøkelsen ble sendt ut i
januar og gav Styret nyttige
tilbakemeldinger på medlemmenes
behov, tilfredshet og forventninger.
For Kommunikasjonsutvalget
Karl-Einar V. Jensen

Fra Norgescup. Foto: Per Bakke

Årsberetning for Anleggsutvalget 2015

Seilingens dag.

desember ble det bl.a vedtatt å
øke antall medlemmer i utvalget
og det skal utarbeides dekkende
arbeidsbeskrivelser for de ulike
funksjonene.

Søly båthavn.
Det kunne påvises noe krengning
på flytebryggene, sannsynligvis
pga snølast, på ettervinteren.
Skjærgårdsbrygger AS har justert
en del moringer, og etter det har
bryggene vært stabile selv i hard
vind og det største høyvannet vi
har hatt så langt. På grunn av
høyvannet ble noen båteiere på
moloene varslet om for stramme
baug-fortøyninger. Det er ikke
rapportert noen skader. Tribunen
i søndre molosving er utbedret

som et garantiarbeid.
Moloåpningen er ryddet for
ytterligere noen gamle steiner.
Ny kontroll med dykker
avdekket nok en stein på ca. 2,5
meter dyp litt syd for en tenkt
linje midt i løpet. Fjerning er
bestilt. Olje/slam-utskiller
fungerer etter hensikten og
tømmes for spesialavfall hvert år.
Asfaltdekket på parkering/
opplagsplassen er reparert. Dette
var nødvendig særlig på grunn
av truckkjøring med båter
hengende i stroppene. Trucken
fungerer fremdeles bra (!) og fikk
ny selvstarter i høst. Det arbeides
med å klarlegge vilkår for søk
etter ny truck. Foreløpig
kravspesifikasjon er løfteevne
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Anleggsutvalget, som er nytt av
året, har bestått av Rune Johnsen,
Ole M. Silnes, Leif Bjerke og
Frank Henriksen. Utvalget har
hatt ansvar for koordinering og
oppfølging av drift og
vedlikehold av seilforeningens
anlegg og materiell, dvs Søly
båthavn, klubbhus og andre
anlegg samt materiell som i
hovedsak er tilknyttet
aktivitetene. En viktig faktor for
å få den nye strukturen til å
fungere har vært det gode
samarbeidet med avtroppende
havnesjef. Vi vil også ønske den
nye havnesjefen velkommen og
ser fram til et godt samarbeide i
tiden framover. På
ekstraordinært årsmøte i

17

mellom dagens 15 tonn og opp
til ca. 20 tonn, løftehøyde ca 6
meter, sideforskyvbare gafler og
mulighet til å løfte én gaffel
uavhengig av den andre.
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Ansvardekningen for trucken
under landtransport av båter er
tatt opp med forsikringsselskapet
flere ganger i løpet av året. Det
arbeides med å få dekning av
både løft og frakt til og fra
opplagsplass for båten inn under
truckens generelle ansvarsforsikring. Dette vil bli klart til
neste sesong. Toppen på
mastekrana er inspisert og det er
satt på et beslag som beskyttelse
mot fuktighet. Det sees på hva
som kan gjøres for å lette
manøvreringen mellom F-brygga
og moloen, hvor det kan være
trangt for noen båter. Eventuelle
nødvendige rokkeringer av båter
gjøres før starten på neste
sesong.
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Veiledende prinsipper for dette er
båtlengde, manøvreringsegenskaper og dyptgående, men
hver plass vil bli vurdert
individuelt. Etter utsettingen til
våren vil det bli sjekket at alle
båter i havna er forskriftmessig
merket på styrbord baug.
Kontakt havnesjefen hvis du
mangler merke. Det ser ut som
om mastestativene kan stå der de
er nå. De vil bli sikret mot sterk
vind. Dugnadsystemet har blitt
mer fleksibelt da oppgavene
enten kunne tas på en
fellesdugnad eller når det passet
den enkelte. Med litt finpuss vil
dette kunne fungere i tiden
fremover. Opprydding på
havneområdet er påbegynt.
I første omgang er det tatt tak i
parkering/oppstilling/merking av
både private tilhengere og utstyr
tilhørende MSF/NSF samt
slepejoller som er i bruk og som
lagres på land. Skisse over
oppstillingsområder for MSF og
NSF legges ut på hjemmesiden

da de er ferdig utarbeidet.
Umerkede slepejoller eller
slepejoller som åpenbart ikke er i
bruk kan fjernes av havnesjef
etter at alle medlemmer er varslet
om dette på hensiktsmessig måte.
Ordensreglene for havna er
oppdatert og vil bli sendt ut og
lagt på hjemmesiden. Endringene
gjelder bl.a orden på havneområdet, lading av el-biler,
truckens ansvarsforsikring og
hensiktsmessig utnyttelse av
havna mht båter som ikke er i
bruk. Det er også gjort mindre
endringer på vaktinstruksen som
sendes ut sammen med vaktliste
2016 i april.

Materiell har blitt vedlikeholdt
på vanlig måte. Sjarken kan
trenge en grundig gjennomgang
til våren. Oppdatert liste over
materiell har blitt sendt
forsikringsselskapet. En båttilhenger er stjålet og tyveriet er
meldt til politiet og forsikringsselskapet. Det skal utarbeides
bedre rutiner for orden, bruk,
eventuell registrering av brukere
og sikring/eventuelt låsing av
joller, følgebåter, båt-tilhengere
og sjarken.

Planer / mulige tiltak for
2016, i den grad økonomien
tillater det, er bl.a:

Klubbhuset
har vært godt benyttet til
aktiviteter som påskesamling,
helgesamlinger, seilskole,
treninger, kurs, arrangementer og
møter for medlemmer, styre og
utvalg. Det har blitt inngått 30
utleieavtaler for den gamle delen
i klubbhuset - hovedsakelig i
helger - i tillegg til vår faste
leietaker NSF og
HH-pensjonister som leier
klubbhuset en tirsdag formiddag
i måneden. Dette er en liten
økning fra 2014. Nybygget ble
ferdig til bruk midt i juli og har i
hovedsak blitt brukt til foreningsaktiviteter. Det gjenstår noe mht
innredning i nybygget. Noe av
inventaret i gammel del er slitt
og trenger fornyelse. Orden og
renhold i klubbhuset, særlig på
kjøkkenet, har tidvis vært et
problem både i forbindelse med
utleie og eget bruk. Det har flere
ganger vært nødvendig å bruke
ekstrahjelp for å holde en
brukbar standard.
Oppvaskmaskinen bør skiftes ut
med en storkjøkkenmaskin for å
få tilfredsstillende hygieniske
forhold på kjøkkenet. Det er nå
skrevet avtale med renholdfirmaet som vasker klubbhuset
slik at Arbeidstilsynets
retningslinjer overholdes.

• Bytte vinsjen på mastekrana
med en type som har bredere
trommel for å få jevnere
fordeling av viren.
• Bedre merkingen i moloåpningen, enten med skilt og
lys, delvis åpne pyramider av
tre med innvendig lys eller
bedre hvitmaling.
• ‘Betaling-styrt’ bom ved
utsettingsrampe.
Elektronisk registrering av
vakt-runder.
• Jollestativ flyttes nord for
nybygg.
• Platting i forkant av den nye
delen av klubbhuset. Mye kan
gjøres på dugnad.
• Ny hoveddør / klubbhus.
• Koble den gamle delen av
klubbhuset sammen med nytt
brannalarmsystem.
• Sørge for nødvendige
HMS-instrukser for hus og
havn.

Fra Laser NM 2015
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Havnesjefens hjørne

Nok et år har passert og jeg vil
forsøke å ta et lite tilbakeblikk
på året vi har bak oss:
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• Moloene som nå begge er
utbedret med ca. 0,7 – 1m
større høyde og grovere stein,
har begge så langt bestått sin
prøve. Riktig nok har vi
kanskje ikke hatt det verst
tenkelige ekstremvær, men
dog, vi har hatt vannstand ca.
en meter over normalhøyvann
kombinert med vind opp i
storms styrke. Og det har gått
bra. ”Amfiet” har også etter
utbedringen blitt værende på
plass. Om jeg skulle ønske
meg noe, så må det være å
forlenge søndre molo 30 – 50
meter nordøstover. Kanskje
byr det seg en gunstig
anledning for dette når Moss
Havn starter den bebudede
utfyllingen med stein tvers
over bukta for oss. Et prosjekt
vi kanskje burde se på snarest,
og starte den byråkratiske
prosessen?
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• Moloåpningen ble under
moloarbeidene i 2014 gjort
noe videre ved at det ble
fjernet noe stein fra innsiden
av den søndre tuppen. Dette
har etter min mening ikke
vært helt vellykket, da vi etter
det utvilsomt har fått noe mer
svell i havnebassenget.

En annen uheldig side ved det
har vært at vi har hatt et par
grunnstøtinger som følge av at
stein nede på selve bunnen
ikke ble fjernet og at noen
selvfølgelig her vært fristet til
å gå midt i det ”nye” løpet og
truffet en eller to av de gml.
steinene som ble værende igjen
på bunnen og som stakk
høyest. Midten av det ”gamle”
løpet har avgjort vært greiere
og tilsynelatende rent. Ved to
anledninger er stein fjernet ved
hjelp av innleid profesjonelt
firma, noe som har vært
vanskeliggjort av grumsette
vann og null sikt som oppstår
med en gang man starter
arbeid på bunnen. Morten
Svenkerud har hjulpet oss med
froskemannshjelp ikke mindre
enn tre ganger, for å registrere
og markere uønsket stein.
Pr. dato og etter siste sjekk, er
der nok en stein, ca. 2.5m dyp
ved normalvann, litt syd for
midtvaters, som skal vekk.
• Flytebryggene har oppført
seg bra. Det så vi tydelig
under det siste hardværet i
november. Etter noen
justeringer av moringene i
sommer, lå de nå rette som
snorer. Det kan allikevel være
en god ide å koste på oss å
forbinde moringsrekken fra
den ene brygga til den andre

(sydgående fra den ene brygga
til nordgående fra den andre),
slik at vi sikrer oss enda bedre
mot ekstremvær. Det nye
elektriske opplegget er svært
tilfredstillende, og meldingene
om feil er null! Behovet for en
viss opprustning av det elek
triske anlegget på moloene vil
nok snart melde seg.
• Trucken vår, den kjære gamle,
gjør fortsatt nytten. Vi er
stadig på utkikk etter en ny,
og mange vil naturlig nok ha
en større, for å kunne løfte
større båter. Det er etter min
mening et tankekors. Vi ser at
i år er opplagsplassen så full
som nesten aldri før, og større
båter betyr færre båter. Dertil
er en større truck mindre
smidig når det er trangt om
plassen. Et kompromiss blir
vel også her løsningen?
• Slippen, etter at den ble gjort
slakere, har vi fått mye skryt
for. Den fungerer meget bra,
slak og fin som den er blitt.
Nå mangler det bare en
”betalingsbom” (er under
utredning) som også jollefolket
kan leve med! Det er dessverre
mye unnaluring når det gjelder
betalingen, og da tvinger slikt
seg frem om man ikke velger å
si ”fritt frem”.

• Materiell har foreningen mye
av. Det krever stell og ettersyn,
og det følger ansvar med å ha
så store verdier som vi har i
form av følgebåter og motorer.
Det er ikke hyggelig å se båter
halvfulle av vann over lengre
tid, motorer henger ute om
vinteren, utildekkede båter på
land, ulåste båter, motorer og
hengere. Da er det gledelig å
se at den nye organisasjonsplanen som ble vedtatt på vårt
siste ekstraordinære årsmøtet i
høst, setter sterkere fokus på
materialforvalter. Jeg ønsker
den utvalgte lykke til, når vi så
langt kommer neste sesong.
• Båthengere ikke tilhørende
NSF eller MS er et stadig
tilbakevendende irritasjonsmoment. Mange tar seg til
rette og lar sine hengere stå
uten beskjed eller melding på
noen måte. Det gjelder
seilforeninger, firmaer og
privatpersoner. Slipper vi dette
løs har vi fort for få
parkeringsplasser i forhold til
hva vi er pålagt å ha. Rune

har brukt masse tid på å spore
opp eiere for å få hengere
fjernet. Jeg henstiller til alle å
hjelpe til å hindre slik
ureglementert parkering.
Særavtaler kan dog gjøres med
havnesjefen!
• Ny mastekran er satt på vent.
Skal vi bygge en ny kombinert
mastekran for følgebåter opp
til 2 tonn og master opp til
16-18 meter, eller skal mann
droppe den tanken og heller
fornye den store kranen av i
dag? Et kostnadsspørsmål,
kanskje. Hva er vi mest tjent
med nå som slippen er blitt så
god å bruke som den er blitt?
Uansett mener jeg at en ny
svingbar kran for de større
mastene må være en svært
praktisk og meget
kjærkommen gave. Ingen
støtteben i vegen for
salingshornene; masten løftes
opp og svinges enkelt inn over
land, og vice versa.
• Vinteropplaget på land har
også i år gått greit, ikke minst
takket være Arilds innsats bak

truckspakene. Treg start som
vanlig 1. oktober med siste båt
opp i desember!
Opplagsplassen er i år fullere
enn jeg på svært lenge kan
huske å ha sett, med drøyt
110 båter.
• Da gjenstår det bare å si
TAKK FOR MEG.
Jan Erik Reiersen er på plass
og jeg ønsker ham lykke til
som ny havnesjef.
For meg har det vært ti gode
år med masse godt samarbeid
med hyggelige folk, til tider
mye å ta i og tenke på, og
selvfølgelig en del utfordringer.
Men jeg har hele tiden trivdes
og har hatt mange gode
stunder i havna.
Ha en fortsatt god vinter og
en god kommende båtsesong.
Med hilsen
Aksel Ellefsen

Ny havnesjef på plass
1. desember 2015 startet
Jan Erik Reiersen (57) som ny
havnesjef for Søly Båthavn.
Han har bakgrunn fra
Luftforsvaret, med en lang
karriere som maskinist og
redningsmann på helikopter.
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Jan Erik er glad i sjø- og
friluftsliv og gleder seg til å ta
fatt på oppgaven med videre
utvikling og vedlikehold av
Oslofjordens fineste båthavn.

Med hjemmeadresse rett oppi
gata blir det kort vei til jobben, noe som sikker vil være
greit når sesongen setter inn.
Jan Erik ser frem til et langt
og godt samarbeid med medlemmene, Havneutvalget og
Styret.
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Øyeblikk fra aktivitetene til
Jollegruppa 2015, NorgesCup i Moss
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Bruk den mørke årstid til å planlegge
din neste langtur.
Av Per Andreas Vogt

Per Andreas Vogt har vært medlem av Moss Seilforening siden starten og er en erfaren
langturseiler. Han har over en 40 årsperiode reist på langtur hver 5. år. I september
2011 kom han tilbake til Søly etter 451 dager på tur og 16.461 nautiske mil utseilt
Atlanterhavet rundt via ARC fra Kanariøyene til Karibien, opp østkysten av USA og
hjem over Nord-Atlanteren via Newfoundland, Labrador, Grønland, Island, Færøyene
og Shetland.
Han har seilt Nord-Norge en rekke ganger og senest sommeren 2015 da han seilte
tur retur Tromsø i sin 42 fots Bavaria «Coulant».
For de aller fleste av oss ligger nå
båten i opplag på land eller i
sjøen og vi må ta til takke med
mer vinterlige aktiviteter mens vi
venter på at ny seilsesong skal
starte. Hvorfor da ikke bruke
denne tiden til å planlegge neste
seiltur? Ja, og planlegg den
gjerne litt lenger enn det du
pleier å gjøre.

Så la meg derfor benytte
anledningen til å slå et slag for
norskekysten – et helt utrolig
spennende og vakkert område –
og ideelt for seiling. Og med
dagens svake, norske krone
fremstår den nå også som en
”rimelig” utfordring
sammenlignet med alternativene.
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Ruten og planen.
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Norges kyst er av de fleste
båtblader verden rundt
karakterisert som en av verdens
vakreste. Allikevel kommer de
fleste seilere knapt lenger enn til
Kristiansand eller Mandal fordi
de kvier seg for strekket langs
Jæren, fra Lindesnes til Tananger.

Tar vi utgangspunkt i en seiltur
Moss – Tromsø og retur, snakker
vi om en tur på cirka 2.500
nautiske mil. - selvfølgelig helt
avhengig av hvor mye man seiler
utenom den ”vanlige” ruten og
hvor mye sightseeing man legger
opp til i Lofoten og Vesterålen.

Men i de 2.500 nautiske milene
har jeg lagt inn en del
”godseiling”, nettopp i Lofoten
og Vesterålen.

Det er en tur gjennom 13 av
landets fylker og byr på alt det
du kan drømme om.
Jeg vil anbefale å sette av
minimum tre måneder til turen:
en måned Moss – Bodø, en
måned Bodø – Lofoten Vesterålen – Tromsø og tilbake
til Bodø, samt en måned til
strekningen Bodø – Moss. Det
tilsvarer et gjennomsnitt på
28 nautiske mil per døgn, hvilket

Tørrfisklager på Skrova

er fullt overkommelig. I 2015
gjennomførte jeg turen med min
Coulant på 82 døgn og fikk
samtidig med meg alle de
opplevelsene jeg hadde planlagt.
Kan man ikke avsette tre
måneder til seilturen, kan man
for eksempel seile Moss –
Tromsø det ene året og seile
returen året etter. (Bare noen få
nautiske mil utenfor Tromsø – i
Eidskjosen på Kvaløya - er det
ypperlige overvintringsforhold
for båten).

Mange innvender at turen går
langs kanten mot ”Storhavet” i
vest hele tiden og er følgelig
veldig værutsatt.
Det er særlig fire strekninger som
nevnes som større utfordringer:

1. Jæren - fra Lindesnes til
Tananger (utenfor Stavanger).
2. Stad – fra Måløy, rundt
”neset” og inn i skjærgården
ved Ulsteinvik/Ålesund
3. Hustadvika – fra Bud til
Kristiansund
4. Folda - Fra Stokkøya til
Rørvik
Men ærlig talt. Vi er da seilere!
Med unntak av passering av
Jæren som normalt tar 12- 15
timer, passeres alle de tre andre
på en god dags- eller nattetappe.
Ingen av disse strekninger tar
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Hvis det er første gang du seiler
strekningen Moss – Tromsø, vil
jeg anbefale at du følger

”Hurtigruteleden” på vei
oppover og så velger du din
egen, spennende rute nedover.
Møte med både nordgående og
sørgående Hurtigrute hver eneste
dag er hyggelig og betryggende,
og det er jo en grunn til at
Hurtigruteleden går der den går.
Det er både en rasjonell rute,
men også en meget vakker led.
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Ona Fyr

mer enn maks ti timer. Rundt
Stad’en tar det 5-6 timer!
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På vei nordover kan du regne
med å få hjelp av Golfstrømmen
som vil gi deg en ekstra fart på
0,3 – 0,7 knop – noe du
nødvendigvis får mot deg på
turen sørover igjen.
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Mastehøyden kan sette noen
begrensninger for de større
båtene. Klarer du deg med fri
seilingshøyde under 19 meter, får
du en enkel seilas. Langs
Vestlandet og i Nord-Norge
ligger kraftlinjer og broer på 22
eller 24 meter, men her kan man
fort få en meter eller to ekstra
hvis man bruker tidevannet og
passerer på lavvann.

Forberedelser.
Tidsplan.
Bestem deg tidlig – gjerne et til et
halvt år i forveien og fortell alle
om turen. Da blir det for pinlig
å trekke seg når det nærmer seg
avseiling.
Gå gjerne til sjefen ett år før
avreise og involver han/henne i
planen og fortell hvorfor du
trenger to måneders ekstra ferie
for å realisere drømmen. Gjør
dette skikkelig: min påstand er at
det er 95 prosent sannsynlighet
for at du får de ekstra månedene.
Sjefen blir faktisk misunnelig og
ser at du gjør det han/hun alltid
selv har drømt om, men ikke har
fått til. Hvorfor da ødelegge for
deg? Og ett år er så langt unna
at det er vanskelig å argumentere

med hvilke oppgaver bare du
kan gjøre så du må være på plass
de ekstra to månedene.
Jeg har gjennom 35 år hvert
eneste femte år (alle år som
slutter på 2 eller 7) tatt meg tre
måneders seilferie og - ved å
involvere sjefen ett år før - aldri
fått nei. Snarere tvert om. To
ganger har sjefen spurt om han
kunne være med på en etappe –
og det fikk han!
Mannskaper.
Bruk tid og kløkt på å finne ut
hvem du vil ha med deg. Et godt
og hyggelig mannskap er
nøkkelen til et ”Happy ship”.
Jeg inviterer familie, venner og
kolleger til å delta på etapper
opp til et halvt år før avreise. Da
får de tid til å planlegge sin ferie

Kjerringøy i midnattsol

Involver mannskapene: I god tid
før avreise kan mannskapene

”google” frem hva som er verdt å
se på sin etappe og dessuten finn
frem hva som finnes av tidsbestemte opplevelser som festivaler etc. i sin periode om bord.
Når mannskapene kommer
ombord, har man skipsmøte med
alle og med langtids værmelding
på bordet. Da lager man
etappeplanen over i omtrentlige
ukeplaner og dagsplaner. På den
måten vet man også hvor mye
man må ”ta igjen” hvis man
finner et fint sted og velger å bli
der lenger enn planlagt.
Kart
Ingen reiser vel i dag på en slik
tur uten en elektronisk
kartplotter. Men i tillegg vil jeg
så absolutt anbefale å ha med
papirkart. De bør ikke

nødvendigvis være siste utgave
(de elektroniske bør imidlertid
være helt oppdaterte) men heller
ikke for gamle. Jeg bruker stort
sett både elektroniske- og
papirkart hele tiden. Og ta med
NAFs Veibok: Ikke for kartenes
skyld, men boken inneholder
korte beskrivelser om en haug
med småsteder og severdigheter
og tips om hva som er å se hvor.
Utstyr
Jolle er nyttig og helst med
påhengsmotor da tidevannet kan
sette så sterke strømmer at roing
kan bli vanskelig. Selv går jeg for
en veldig liten jolle som er lett å
stue vekk når den ikke er i bruk.
Redningsflåte er en god
sikkerhet, men koster fort en del

Signal

og gjerne planlegge for eksempel
at familien deres møter dem på
avmønstringssted, for eksempel
Lofoten. Sett opp etapper og
legge inn hele liggedager ved
starten og slutten av en etappe.
Noen vil gjerne bare ha med den
nærmeste familie på turen, og da
er jo utfordringen løst.
Jeg selv elsker å med meg mange
på hver etappe og synes det er
bra med fornyelser hele tiden. På
turen tur/retur Tromsø sommeren 2015 hadde jeg med 21
forskjellige mannskaper hvorav
blant annet en fra Irland, to fra
Litauen og tre fra USA. Totalt
utgjorde mannskapene 166
gjestedøgn om bord!
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Nusfjord
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penger hvis du da ikke allerede
har en. Noen har også med
overlevelsesdrakter. Prisene på
disse er jo etter hvert blitt
overkommelige, enten du kjøper
enkle utgaver eller kjøper brukt
fra offshore serviceselskaper.
Helt sikkert er det at før eller
senere vil du møte tåke underveis
og da er det selvfølgelig greit å
ha radar. Radar selges ofte i
kombinasjon kartplotter og det
er en god løsning.
Men husk å trene på bruk av
radaren i pent vær slik at du ser
fasiten på vannet av hva du ser
på skjermen.
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VHF er et ufravikelig krav. Jeg
har både stasjonær og en liten
håndholdt som er lett å ha med
rundt om i båten. AIS vil jeg
også sterkt anbefale. Selv har jeg

AIS med sender i tillegg til
mottaker. Da kan jo venner og
familie også følge med hvor du
er til enhver tid.
(hvis du ikke ønsker å bli
”sporet”, kan den jo slås av!!).
En cockpitkallesje er veldig god å
ha når/hvis det blir kaldt og
nedbør - og det blir det på en
slik tur. Og ikke glem det
viktigste, et varmeapparat som
funker.

Været.
Været er selvfølgelig den største
”gambling” faktoren på hele
turen.
Så regn med mye vær!! Ta
høyde for all slags typer – for
sannsynligheten for at dere får
alt som er av vær er stor.

Selv har jeg hatt alt fra sommervær med badebukseseiling helt til
Kirkenes (2002) til gjennomgående mye drittvær med mye
vind, mye regn og tåke (2015).
Men en ting har denne turen
som de alternative turene ikke
har: det er lyst hele døgnet. Og
er du heldig har du sol hele
døgnet. Så derfor er nattseilaser
ikke lenger nattseilaser: det er
dagseilaser som foregår om
natten!!
Dette gjør deg mye mer fleksibel
og du kan seile lengre etapper
enn du er vant til og du kan
virkeliggjøre mottoet med at
”det viktigste er å være
underveis”!
En annen ting de fleste ikke er
vant med er tidevannet. Du må

Råvarer til lunsj, skaffes ferskt fra havet på ti minutter.

Illustrasjonsfoto
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Ålesund.
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Polarsirkelen passeres.

begynne å ta hensyn til det
allerede når du kommer på
Stavanger/Haugesund kanten og
så øker det etter hvert som du
beveger deg nordover. Men
fortvil ikke. Du må bare gjøre
tidevannet til din venn. De fleste
GPS har innebygget tidevannstabeller så ta med tidevannsendringene i dagsplanen og du
får ”en ekstra motor” på dagens
tur.

Signal

Når du fortøyer om kvelden – og
det ikke er til flytebrygger – så
husk å legge lange spring og
romslige brest.
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Du kommer til å få all slags
vind, men med dagens
værmeldinger (langtids og
kortids) bør det være rimelig
greit å styre unna det verste
været. Min erfaring er at YR har
en tendens til å ”under-

rapportere” vind så det kan være
lurt å ha andre meldetjenester på
vind som alternativer.

Opplevelser under veis.
Se på turen like mye som en
opplevelsestur som en seiltur.
Som sagt er det veldig lurt å
finne ut ”hva skjer hvor og når”
før man legger i vei for å få med
seg spesielle arrangementer. Dette
er jo også en reise gjennom
sjømatnæringen - og den er det
verdt å se nærmere på. Hvis
man tar korteste veien fra
Kristiansund og nordover (opp
Trondheimsleia) går man for
eksempel glipp av en tur
gjennom ”spiskammerset”
Frøya, Hitra og Smøla. Her er
det mye å hente ved å sette av en
dag eller to, og finnavigere seg
gjennom øyene og finne mange
av de spennende fiskeværene.

Fiske er for øvrig et stikkord for
hele turen. Stort sett er det bare
å slippe snøret ut og du har fisk
på kroken. I Nord-Norge pleide
vi å stoppe båten klokken 11:45
for å fiske til lunch. Klokken
12:00 hadde vi alltid 2-6 kg fisk
klar til måltidet.
For de som har lyst på hvalkjøtt,
er det flere steder som selger
ferskt hvalkjøtt (Værøy,
Henningsvær, Skrova etc) en
delikatesse du ikke kan komme
hjem og fortelle fortsatt er
uprøvd! Du har dessuten
STORE muligheter for fotosafari
for hval i områdene rundt
Andøya.
Moskusokser kan du se på en øy
midt i Rystraumen (rett syd for
Tromsø) og ekstreme tidevannsstrømmer kan du oppleve i
Saltstraumen like ved Bodø

Steigen.

Illustrasjonsfoto
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Kabelvåg.
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Bunesstranda i Lofoten.

Langs hele kysten vil du finne
gamle, fine handelssteder (det
mest kjente er kanskje
Kjerringøy – ca. 20 nautiske mil
nord for Bodø). Noen av disse
fungere i dag som private
boliger/fritidsboliger, men mange
er åpne for (båt)turister som
overnattingssted, restauranter,
museer eller lignende. Igjen,
sjekk NAF’s veibok og la
mannskapene sjekke ut før de
kommer om bord.

Signal

Erfaringer
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Illustrasjonsfoto

• Gjestebrygga i Svolvær (den
mest populære havna i NordNorge?) har flere steder dybde
på 1,7 – 1,8 meter på lavvann
så sjekk nøye der du legger
deg hvis du stikker mer enn
1,8 m.

steder bytter man ikke
gassflasker og gjør de det, er
det beregnet på vanlige
campingturister med store
flasker og stasjonen er
dessuten ofte et godt stykke
fra havna.

• Unngå storbyer (Kristiansund,
Ålesund, Bodø, Svolvær,
Tromsø etc.) i helgene. Da
kommer alle småbåtene fra de
nærliggende områdene inn for
å oppleve ”byen”.

Så ta en langtur til Nord-Norge
sommeren 2016.

• Nord – Norge er ikke spesielt
godt tilrettelagt for
båtturisme. Men det tar de så
til grader igjen med positivitet
og viljen til å hjelpe og
”årne”, så det er ikke noe
problem.

• Flere av de gamle fiskeværene
i Lofoten/Vesterålen er nå
dessverre redusert til
”turistvær” og har mistet mye
av sin tidligere dynamikk .
(for eksempel Nusfjord, Aa,
Moskenes og Skrova)

• Det er følgelig begrenset med
marinaer med gjesteplasser.

• Ta med en ekstra gassflaske
hjemmefra. Svært mange

Du vil bli en tur du aldri
glemmer og jeg vil våge
påstanden at den vil sette de
andre turene i et helt annet
perspektiv.

Ta gjerne kontakt for mer
opplysninger.
Jeg har også et sett med
papirkart jeg låner ut.

Coulant for anker i Rystraumen (rett syd for Tromsø).

Illustrasjonsfoto
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Hurtigruta er et trivelig møte i leia hver dag. Her er nordgående hurtigrute MS Midnatsol for
nordgående over Folla, litt sør for Rørvik.
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Og her er Per Andreas’ takkemail til sitt crew
etter sommerens tokt til Nord-Norge:
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Moss Seilforening er avhengig
av hjelp fra næringslivet!

Håper du støtter dem!

Skal du ha stort selskap?

Lei vårt koselige klubbhus med plass til 60 personer.
Kontakt: utleie@moss-seilforening.no

Ønsker du en

Jubileumsbok
Henvend deg til Havnesjefen
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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

