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Moss Seilforening lever og leverer

I Moss Seilforening vil vi ha liv og røre fra
morgen til kveld, og to av de viktigste
oppgavene er å sørge for rekruttering og
mer aktivitet. Så flott da at det aldri har
vært flere aktive jolleseilere på Søly.

Med cirka 70 barn og ungdom på faste
ukentlige treninger og over 100 barn på
sommerskole har Moss Seilforening blitt
en stor leverandør av sunn aktivitet til
barn og ungdom i Mosseregionen.

Bli med på
tur med
Villvind og
Terje Skåre
til den
sørlige
halvkule.

.. og jaggu
klarte ikke
Patos å
komme seg
til Fair Isle
på andre
forsøk.

Se side 24.

Se side 16.

.

Glenn går fra borde:

“Tiden er kommet for
å gi fra seg roret”

Signal

Min periode som leder er nå
over for denne gang, og tiden
er inne for å overlate roret til
en annen. Det har vært to år i
en aktiv klubb hvor det spirer
og gror i alle ledd. I mine to
år som leder har aktivitetsnivået vært økende i både
storbåt og jolle-seiling. Det
har vært en fornøyelse å være
nede i klubben og delta på
tirsdagsregattaene, hvor det
samtidig har vært full
aktivitet med trening for
jolleseilere. Det var et meget
bra initiativ av Hans
Christian som tok tak for å få
økt aktiviteten innen storbåt
som da lå nede.
Mange seilere har gjestet
Moss Seilforening med
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deltagelse i påskesamling,
Europa cup/NC i Laser, 29èr
og RS Feva, samt fire uker
med sommerskole og NM i
Express.
Jeg ser frem mot 2017 hvor vi
nå får på plass J70 seiling i et
samarbeidsprosjekt med Soon
seilforening. NM arrangeres i
Laser, 29èr og RS Feva, samt
tirsdagsregattaer og temakvelder. Det er mye å glede
seg til her.
Også mye spennende som
skjer ute på Værla om dagen.
Noen grunner skal fjernes,
sjømerker blir erstattet med
faste merker og nye merker
kommer opp. Moss havn skal
utvides. Økende ferge- og

containertrafikk kommer til å
bli en utfordring for Moss
Seilforenings seilaktivitet i
fremtiden.
Jeg ønsker Gunn Rodal lykke
til med jobben som ny
havnesjef.
Jeg retter en takk til alle som
bidrar med stort og smått, og
en spesiell takk til de som jeg
har jobbet sammen med i
styret.
Det har vært en fornøyelse.
Jeg ønsker det nye
hovedstyret lykke til videre.
Hovedstyrets leder
Glenn Petersen

Hils på Gunn,
vår nye havnesjef i Søly
Gunn Rodal startet som
havnesjef i Søly båthavn
1. februar 2017.
Hun kommer til jobben med
en solid og relevant bakgrunn
fra arbeidslivet og Moss
Seilforening.
Gunn har tidligere blant
annet arbeidet hos Heitmann
Marin i Drøbak, som
importerer og selger seilbåter
av merket Nautor Swan og
Jeanneau.
Heitmann har flere
forretningseiendommer, og en
liten marina i Indre Hallangpollen og en større i Drøbak.
På Husvikholmen i Drøbak er
det ca 350 båtplasser på
vannet og ca 130 på land,
ikke ulik Søly.
Hos Heitmann har hun blant
annet arbeidet med prosjekt-

I Moss Seilforening har hun
lang fartstid både fra jollegruppa og ulike regattaarrangementer. Hun fikk i
2001 tildelt Havfruepokalen
for sin innsats.
Den marine kompetansen er
vedlikeholdt med båt i Søly
og kurs i bl.a maritim
elektronikk, VHF,
Fritidsbåtskipper D5L,
dommer- og regatta-arrangør
samt trenerkurs i regi av
Norges Seilforbund.

ledelse i forbindelse med
nybygg, reguleringsarbeid og
utbygging av marina, samt
administrert utleie og vedlikehold av bygninger og marina.

Vi ønsker Gunn Rodal
velkommen, og ser fram til et
godt samarbeide i tiden framover både i daglig drift og
vedlikehold, samt muligheten
til å utvikle seilforeningen og
Søly båthavn videre.
Anleggsutvalget
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Årsmelding fra Hovedstyret 2016
Hovedstyret har bestått av:
Leder
Nestleder
Kasserer
Sekretær

:
:
:
:

Leder Aktivitetsutvalget

: Tonny Vedeler Jensen /
Hans Christian Grande
: Frank Henriksen
: Celina Eide / Ubesatt

Leder Anleggsutvalget
Leder Kommunikasjonsutvalget

Glenn Dyhr Petersen
Pål Einar Berntsen
Hans Peter Raspotnig
Nina C. Leander

Fra jollegruppas pinseleir
Hovedstyret har i foreningsåret 2016 avholdt 9 styremøter
etter ordinært årsmøte.
Hovedstyreleder har stått for
den daglige driften av
foreningen, og utvalgslederne
har hatt funksjonelt og
økonomisk ansvar for sine
respektive grupper.
Leder av aktivitetsutvalget, har
også hatt det overordnede
ansvar for intern opplæring.
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Moss Seilforening hadde 620
medlemmer 31/12-16, noe
som er en nedgang på 3,7%
fra 31/12-15 (644 medlemmer). Foreningens midler
er benyttet og forvaltet i
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samsvar med vedtak fattet på
ordinært årsmøte.
Etter årsmøtet ble det
endringer i hovedstyret. Tonny
Vedeler Jensen trakk seg som
leder av aktivitetsutvalget og
Hans Christian Grande
overtok ledervervet. Cecilie
Eide trakk seg som leder av
kommunikasjonsutvalget og
utvalget har stått uten leder
siden mars.
Regnskaps-, og budsjettfunksjonen er godt organisert
og det utøves en forsvarlig
økonomistyring i foreningen.

Samarbeidet med næringsliv
og andre støtteordninger har
vært ivaretatt av finansgruppen. 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.

Avtalen med Seilmagasinet ble
sagt opp med virkning fra 1/716.
HAVN, HUS OG ANLEGG
Ferdigstillingsattest for påbygging av klubbhuset ble gitt
fra Moss kommune 19/2-16.
Prosjektgruppen for forlengelse av molo er i arbeid og
en formell søknad om 50
meter utvidelse i ØstNordøstlig retning (ca 5000
m3 stein) er sendt til Moss
kommune. Søknaden har vært
på høring med positive
tilbakemeldinger fra
Kystverket, Fiskeridirektoratet
og Moss Havn.
Fylkesmannens miljøvernavdeling har reservasjoner og
kommunen krever en faglig
rapport som drøfter tiltakets
virkning på de tilstøtende
lokalitetene i Naturdatabasen.
Noe som vil medføre behov
for konsulentbistand.
På ordinært årsmøte ble det
vedtatt å opprette en prosjektgruppe for å starte «Fase 2»
av «Nye Søly».
Prosjektgruppen ble utpekt,
men har dessverre ikke hatt

Avtalen med havnesjefen ble
sagt opp 16. september og
stillingen ble lyst ut på ny. Det
er inngått avtale med ny
Havnesjef, Gunn Rodahl som
tiltrer 1/2-17.
Det henvises for øvrig til
årsberetningen fra
Anleggsutvalget.
AKTIVITETER
Foreningsåret 2016 har som
vanlig vært aktivt med
Påskesamling, Europacup for
Laser og Norgescup for 29’er
og RS Feva samt NM Express
som de største arrangementene. Deltakelsen i
Navigare har vært over all
forventning i 2016, og også
foreningens Klubbmesterskap
trakk flere deltakere enn på
mange år.
Det henvises for øvrig til
årsberetningen fra
Aktivitetsutvalget for ytterligere detaljer om arrange-

menter og resultater i både
nasjonale og internasjonale
mesterskap.
Ligaseiling med J/70 i samarbeid med Soon Seilforening
ble vedtatt på årsmøtet med
forutsetninger om sikring av
sponsormidler, oppslutning
blant seilere og bindende
avtaler mellom foreningene.
Sponsormidler er sikret og
totalt 3 båter er bestilt.
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
Nina C. Leander
Sekretær
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NM Express

den ønskede fremdriften. Det
foreligger per nå ingen
detaljert plan for videreføring
av prosjektet. Årsmøtet
godkjente overførsel av
kr 1.000.000 til prosjektet.

Foto: Per Bakke
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Årsberetning for Anleggsutvalget 2016

NM Express

Anleggsutvalget

Signal

er utvidet i forhold til 2015
og har bestått av Rune
Johnsen og Morten Jansen
(havn), Ole Magne Silnes og
Trond Halvard Andersen
(aktiviteter), Leif Bjerke (hus),
og Frank Henriksen.
Havnesjefen møter også i
utvalget. To av utvalgsmedlemmene (Rune Johnsen og
Leif Bjerke) er også med i Fase
2 komiteen.
Daglig drift av Søly båthavn
har ikke fungert som forventet
i 2016, og dette har medført
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at fokus i for stor grad har
vært på følge opp dette. Endel
oppgaver har derfor havnet på
venteliste. En ad hoch komite
har tatt seg av forskjellige
havnesaker og fordeling av
båtplasser for neste sesong.
Det er på sin plass med en
takk til de, både i og utenfor
utvalget, som har bidratt til å
holde hjulene i gang.
Gunn Rodal er ansatt som ny
havnesjef, og begynner
1 februar 2017. Se egen
artikkel i Seilas om dette.

Fellesdugnaden på hus og
havn ble gjennomført 21 mai
og ca. 40 medlemmer stilte
opp. Hovedoppgaven i år var
ny platting foran nybygget. I
tillegg ble det utført vanlig
vedlikehold på hus, tomt og
havn. Det har også vært
anledning til å ta dugnadsoppgaver til andre tider, men
interessen for dette har vært
mindre i år, slik at endel
oppgaver måtte utsettes.
De fleste regler, forskrifter,
kontrakter og andre
dokumenter har blitt

gjennomgått og oppdatert.
Oppdateringer er lagt på
hjemmesiden. Endel gjenstår
fortsatt, særlig mht HMS.
Rutiner for økonomistyring i
foreningen er gjennomgått i
hovedstyret. Ansvar for drift
og vedlikehold av aktivitetsmateriell (joller, følgebåter etc)
er plassert hos anleggsutvalget
men budsjett-posten for drift
og vedlikehold av aktivitetsmateriell ligger under
aktivitetsutvalget (avdeling
40). Budsjett og ansvar bør
harmoniseres.

Søly båthavn.
Det økonomiske resultatet er
fortsatt godt og på samme
nivå som fjoråret.

Olje/slam-utskill er tømt for
avfall og tatt hånd om på
forskriftmessig måte sammen
med annet spesialavfall og
vanlig restavfall. Det var et
mindre utslipp av dieselolje i
havna før påske. Brannvesenet
og politiet kom på befaring.
Foreningen ble ikke varslet,
men informert via Moss Avis.
Alle oppfordres til å ta
kontakt med havnesjef eller
utvalget hvis forurensning i
havna oppdages, slik at vi kan
ordne opp i dette.
For å lette manøvreringen
mellom F-brygga og moloen
er det så langt foretatt en
rokkering av båter på nordre
molo. Det har vært et par
runder i havna for å sjekke
båtregisteret og at alle båter er
forskriftmessig merket.
Informasjon om godkjent
tildekking ved vinteropplag i
sjøen er lagt ut på hjemmesiden.
Et forslag til nytt ventelistesystem for tildeling av båtplasser er godkjent av hovedstyret og utvalget. Etter
eventuelt ytterligere
justeringer vil dette bli lagt ut
på hjemmesiden.
Trucken fungerer fortsatt.
Både truck og løftestropper
var godkjent for bruk i 2016.

Vi har truckførere som alltid
stiller opp når behovet melder
seg, men må innse at det blir
nødvendig med flere truckførere etterhvert. Ny truck har
igjen vært på dagsordenen. Iht
hovedstyrevedtak avventes
planleggingen for investering i
ny truck.
VIPPS mobil løsning kan nå
brukes ved betaling for bruk
av rampen. Lave inntekter på
rampeavgift i år sammenlignet
med tidligere år gjør imidlertid at vi bør se på ‘betalingstyrt’ bom igjen. Bommen bør
kunne overstyres f.eks ved
stevner eller trening, og/eller
settes opp slik at joller kan
passere.
Digital vaktregistrering i
havna funger bra. Fire leietakere har uteblitt fra vakt.
Vaktlistene sendes til alle som
har oppgitt e-post adresse.
Det er derfor viktig at alle
melder om eventuelle
endringer av e-post, vanlig
postadresse og telefonnummer
til havnesjefen.
Det har vært endel brudd på
fartgrensen i havna. Skilt med
max fart 2 knop vil bli satt
opp. Vannscootere som
bruker rampen overholder
ikke alltid regelverket for
kjøring av vannscooter nærme
land. Dette kan skape farlige
situasjoner og virke
skremmende. Ved fortsatt
brudd på regelverket vil
foreningen vurdere å stenge
rampen for vannscootere.
Forbud mot «parkering» av
vannscootere på vannspeilet i
havna uten tillatelse skal tas
inn i ordensreglene. Ved
brudd på reglene kan
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Havna er fremdeles i god
stand, men det er nødvendig å
følge opp standarden på
moloene, bl.a det elektriske
anlegget. Det bør vurderes å
bedre lysforholdene syd på
opplag- / parkeringplassen,
muligens også videoovervåkning av hele plassen,
for å lette vaktholdet og gjøre
opplagområdet mindre
attraktivt for tyveri og
hærverk. Det var forsøk på
innbrudd i båter som lå på
vannet sent i november. Dette
ble oppdaget og ytterligere
skade avverget. Saken ble
meldt til politiet.
Asfaltdekket på parkering/
opplagplassen ble reparert
også i år. Det har blitt
forholdsvis store synkehull på
plassen to år på rad. Alle må
være oppmerksom på, og si i
fra om, tegn på svikt i grunnforholdene, da dette kan
utgjøre en risiko for uhell bl.a

med trucken. Det gikk
heldigvis bra i år. En stein på
ca. 2,5 meter dyp i løpet
mellom moloene er fjernet.
Det vil bli en ny kontroll med
dykker før sesongen 2017
starter. Samtidig skal
plasseringen av en moring
mellom C- og D-brygga
sjekkes.
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Fra jollegruppas pinseleir
scooteren låses fast i bryggene
med beskjed om at den kan
låses opp mot et vederlag.

Klubbhuset
har vært godt benyttet også i
år. Inntekter på utleie er på
samme nivå som forgående år.
Utleie av klubbhuset vil i tiden
framover være en del av
havnesjefens ansvar. Orden og
renhold, særlig på kjøkkenet,
har også i år tidvis vært et
problem, både i forbindelse
med utleie og eget bruk.
Utleien har i hovedsak gått
bra, men enkelte leietakere
har vist uakseptabel fremferd.
Ny oppvaskmaskin er på

Foto: Per Bakke

plass i kjøkkenet. En 300 liter
varmtvannsbereder i teknisk
rom / gammel del er skiftet
pga jordfeil / korrosjon i den
gamle. Kjøleskapet i møterommet er defekt og skal
erstattes med et nytt som ikke
er bundet til avtale med en
leverandør. Det er satt inn ny
hoveddør i klubbhuset.
I forbindelse med dette
vurderes et nytt kortlås-system
for hus og boder. Generell
oppussing av den gamle delen
av klubbhuset og plan for
kjøkken og havnesjefens
kontor er til vurdering i Fase
2 komiteen.

Aktivitet / utstyr
Plassering av jollestativene er
fortsatt under diskusjon. Alle
jollene ble leid ut i sesongen
til seilere som ikke har egen
båt. Det er kjøpt inn nye
klaver med låser til hengerne.
Låser og klaver er nummerert.
Brukere av båter og materiell
er instruert om bruk og
rapportering av feil eller
skader. Følgebåter og materiell
er vedlikeholdt / konservert på
vanlig måte. Det er innhentet
nye tilbud i tillegg til Fuglevik.
Alle motorene (9 stk) er levert
til service hos Keys Marine
Service. Flere av motorene er
lagret innendørs der.

Har du noe på hjertet om seiling eller Moss Seilforening.

Signal

Del det med leserne av Signal! Vi tar
gjerne imot reisebeskrivelser fra
foreningens medlemmer, kortreiste eller
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langreiste. Bladet blir ikke bedre enn
det vi medlemmer klarer å gjøre det.
Kontaktdetaljer finner du på siste side.

Årsberetning fra Aktivitetsutvalget 2016
Etter litt klabb og babb i oppstarten av perioden ble
aktivitetsgruppa satt sammen
av fire valgte medlemmer samt
Per bakke hvorav leder var
representert i Hovedstyret.
Etter at Tonny Vedeler Jensen
trakk seg som leder har
Hans-Christian Grande
overtatt denne rollen. Det er
avholdt syv møter i utvalget.
Det har i år vært mye aktivitet
i Søly, både på treninger /
klubbregattaer samt med to
større arrangementer,
Europacup for Laser og
Norgescup for 29ér og Feva i
Juni og NM i Express i august
i tillegg til den årlige påskesamlingen.
Gledelig er det å se at vi har
stor rekruttering i Moss
Seilforening både for jolle,

men også for Tur og Hav!
Etter at Tur og Hav flyttet
Navigare Cup til tirsdager er
det et flott syn å se både unge
og de ikke like unge, ivrige
seilere gjøre seg klare for
trening og regatta i havna.
Med rundt femti joller på
vannet og opp mot tjue
havseilere ser vi til tider rundt
hundre ivrige seilere i alle
aldre som gleder seg til å
komme seg ut på vannet en
helt vanlig tirsdag.
Tur og Hav har i år fått en
real oppsving. Med over 20
båter til start i Navigare samt
20 båter i Jeløya rundt og
klubbmsterskapet håper vi
dette er starten på en ny
periode med god deltakelse,
ikke bare lokalt men også
utenbys.

Nytt og Spennende er satsingen på J70 både nasjonalt og
lokalt. Moss Seilforening
gikk rett til topps i 2.divisjon i
seilsportligaen etter å ha
vunnet samtlige delseilaser.
Lokalt satses det nå stort på
dette videre med et nytt lokalt
J70 prosjekt initiert av Pål
Einar Berntsen og Magne
Klann. Sammen med Son
Seilforening har klubben kjøpt
tre J70.Disse båtene skal i
2017 brukes til lokal liga
seiling som sammen med
seisportligaen tar seiling inn i
en ny dimensjon med tette,
korte løp og mye spennende
seiling. Dette vil gi mye glede
og rekrutering for fremtiden.
Aktivitetsutvalget
Hans-Christian Grande

Signal
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Årsmelding fra Tur Og Hav 2016
I år har veldig gledelig at vi
har fått nytt liv i Navigare
Cup igjen samt mange flotte
temamøter, pinsetur og fester.

Signal

Etter noen år med alende deltakelse i Navigare, ble det tatt
nytt initiativ for å dra liv i
denne lange tradisjonen i
Moss Seilforening. Med hjelp
av teorikveld med Magne
Klann om Rigg og Seiltrim,
felles måledag med Per Bøymo
fra NorRating startet vi opp i
løpet av Mai med tirsdagseilaser. Med jevnt oppmøte på
mellom 10 og 15 båter har
dette vært en flott sesong med
både rutinerte seilere samt
mange nye ansikter. Masse
spørsmål, og mye glede har vi
sett fra de 21 båtene som har
vært med i år. Sesongen ble
og avsluttet med en annen tradisjon, Jeløya rundt, denne
gangen som klubbmesterskap.
Utrolig morsom at det her
dukket opp mange ringrever i

10

Navigare Cup

båter som ikke hadde deltatt
tidligere i år. Totalt 20 båter
stilte til start og rundt 40-50
personer ble med på middag
og hygge på Peppes tollboden
lørdag kveld.
De har vært avholdt flere
temamøter og sosiale arangementer i regi av Båteier/tur-og
havgruppen i 2016.
• «Årsmøte»/temamøte
27.01. Foreslo kandidat til
lederhvervet i Anleggsutvalget og valg av arbeidsutvalg. Foredrag og bilder
ved Leif Bjerke fra en seilas
fra Taiwan til Egypt anno
1986.
• Lørdag 13.02. Fest med
fiskesuppe på menyen og
levende musikk av 3
Fenders. 20 deltagere.
• Temamøte 16.03. med årets
«Sjøfarer» Tina Løken
Nilsson. Hun fortalte i ord
og bilder fra deres seilas fra
Mexico over Stillehavet via

Fransk Polynesia, Vest
Samoa og Fiji til New
Zealand.
• Temnamøte 13.04. Ved
Magne Klann. Skagerak
rundt med havneboka.
• Pinsetur måtte i siste liten
flyttes fra Havna Hotell på
Tjøme grunnet streik til
Kystkroa Skjæløy marina.
Vellykket arangement med
musikk av 3 Fenders.
20 båter og ca. 40 personer
deltok.
• Fredag 21.09 Fest i klubbhuset med foredrag og bilder
av Terje Skaare fra hans
seilas fra Sør-Amerika via
Falklandsøyene og
Sør-Georgia til Cape Town i
Sør-Afrika. Gryterett på
menyen og levende musikk
ved 3 Fenders.
Ca. 45 deltagere.
Tur & Hav
Asbjørn Utaker /
Hans-Chr. Grande
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Jollegruppas årsberetning 2016
Jollestyret har de siste årene
jobbet hardt for å oppfylle
hovedmålene i Moss
Seilforenings strategidokument
og handlingsplan: Rekruttering
og mer aktivitet. Det er derfor
veldig hyggelig å slå fast at det
aldri har vært flere aktive
jollesseilere på Søly.
Hovedmålet med jolleseilingen
i Moss er å skape seilglede.
Seilglede oppnås ved mestring.
Vi har derfor hatt fokus på å
skape trygghet og mestringsglede i et inkluderende og
humørfylt miljø.
Med ca 70 barn og ungdom på
faste ukentlige treninger og
over 100 barn på sommerskole
har Moss Seilforening utviklet
seg til å bli en betydelig
leverandør av sunn aktivitet til
barn og ungdom i Mosseregionen.
Jollestyret har i 2016 bestått av
8 personer. En meget hyggelig
bieffekt av økt rekruttering er
økt tilgang til frivillige til å
drifte klubben og dens
aktiviteter. Det har i 2016 vært
lettere å drive jollegruppa i og
med at arbeidsbyrden har blitt
fordelt på flere.

Noen av seilerne hadde lyst til
å prøve seg på regattaseiling
allerede første sesong og deltok
på torsdagsregattaen på høsten.
Alle nybegynnerne har lært seg
å rigge en jolle opp og ned, og
de kan styre jolla i den
retningen de får instrukser om
å seile til. Gruppen har blitt
trent av Maren Holm Olsen,
Maria Hagerup og Per
Christian Bordal
Optimist videregående:
Videregående gruppa for seilsesongen 2016 har bestått av
totalt 12 seilere, 5 jenter og 7
gutter. De fleste av disse
seilerne begynte på nybegynnerkurs våren 2015, eller startet
etter deltakelse på sommerskolen samme år. Denne
sesongen har seilerne tilegnet
seg en grunnleggende forståelse
av hvordan de skal håndtere
båten, litt regelforståelse og
prøvd seg i litt mer vind. De
fleste av seilerne har deltatt på
regattaer lokalt i klubben, og
noen har deltatt på Østfold cup
og Norges cup. Trenere for
denne sesongen har vært Simen
Syrrist og Therese Kastet.

Optimist regatta:
Moss Seilforening har de siste
årene ikke hatt mange regattaseilere i Optimistklassen, men i
år har regattagruppen telt 8
seilere – bra! Hovedtrenere har
vært Mads Severin Hassum
Olsen og Sjur Sannerud.
Gruppen har vært treningsivrige og vist veldig bra
progresjon. Mathias Mollatt
har gjennom sesongen bidratt
med oppfølging av enkelte som
har hatt behov for å komme
over terskler enten det gjelder
teknikk eller vindstyrke. Dette
har vært et knallgodt
supplement til vanlig trening.
Alle seilerne deltok på
tre-dagers Pinsesamling i
Tønsberg. Dette ble igjen en fin
og ikke minst sosial opplevelse
selv om vinden var i overkant
frisk for mange. Samlingen gjør
veldig godt for samholdet i
jollegruppa uansett seilnivå og
jolletype.
Mange av seilerne har deltatt
på flere Østfold Cuper. Den
første holdt Moss Seilforening
selv under sesongåpningen 1.
mai. Moss Seilforening har
bemerket seg med høyest antall
deltakere både i Sarpsborg og i
Fredrikstad. Vi håper dette kan
tiltrekke seg flere lokale seilere
der hvor Østfold Cupene
avholdes.
I april deltok Herman Bruaset
Andersen og Johannes Silnes på
NC i Asker, og ble nr. 5 og 10 i
B-klassen.I september deltok
også 5 seilere på Norges Cup i
Sandefjord. Herman Bruaset
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Optimist nybegynner:
Våren 2016 startet 10 nye
optimistseilere i foreningen.
Disse seilte én dag i uka frem
mot sommeren. Fra august
kom det til ytterligere 16
nybegynnere, og det ble satt i
gang en dugnadsrunde for å
klargjøre alt vi hadde av joller.
De gangene det skortet på

utstyr, praktiserte vi deling eller
låning av de som ikke kom på
trening. Hele høstsesongen var
det seiltrening 2 dager i uka.
Høsten var preget av litt mye
vind hvor det ble gjort
alternativ trening i form av
aktiviteter på land, være med
ut i rib for å observere regattaseilerne eller teoriundervisning i
klubbhuset.
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Andersen og Johannes Silnes i
A klassen og Cedrik Sannerud,
Cornelius Sannerud og Filip
Kjærnes Kristensen i B-rekrutt.
Forholdene var vanskelige, men
alle gjennomførte med glans. Vi
gleder seg til å få med enda
flere regatta seilere fra Moss til
Norges Cupene i 2017.

Signal

RS Feva gruppen:
RS Feva gruppen har hatt stor
pågang denne sesongen, med
venteliste for å komme med.
Noen sluttet og noen kunne da
komme til i løpet av sesongen.
Alle de syv båter har vært i
bruk hele tiden, av ca 16
seilere. Oppmøte på trening,
treningssamlinger og regattaer
har vært veldig bra, og på
klubbmesterskapet i høst
deltok faktisk alle 7 båter!
Det er moro å se at flere av
våre ferske seilere begynner å
bli ”ekte seilere”. De fleste har
aldri seilt før de setter seg i RS
Fevaen første gang, men vi ser
likevel en fordel av å ha seilt
litt i den mer stabile optimisten
først. Å finne en passende
makker er heller ikke enkelt, så
i år har vi rullert litt på hvem
som seiler med hvem. Ungene
har skjønt at det er mye å lære
av andre hverandre, og at det
kan være lurt å prøve å både
være gast og rormann!
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Den tradisjonelle påskesamlingen i Moss lå allerede i
midten av mars, og dette ble
nok litt for tidlig for de fleste
RS Feva seilerne rundt i landet.
To båter fra Moss og en fra
Bærum gjorde RS Feva feltet
litt glissent i år, til tross for
fantastiske forhold og mild
temperatur og sol! På
Pinseleiren på Fjærholmen i
mai stilte Moss mannsterke

med 4 båter. Det ble et langt
mosselangbord på brygga i år!
Årets første Havfonn cup
foregikk i Drammen seilforenings anlegg på Rødtangen
i mai, innledet med to dagers
med treningssamling med
Andreas Pettersen samt Marie
og Henrik Bordal fra Moss
som trenere. Seilerne overnattet
på klubbhuset. Her ble vi tatt i
mot med åpne armer, og følte
at vi var på hyttetur med egen
kopp med navn på og hyggelig
sosialt samvær for store og små
i det utrolig koselige klubbhuset deres. En fantastisk helg.
Neste Havfonn cup arrangerte
vi selv i Moss i juni. 5 mossebåter og totalt 16 båter deltok.
Siste Havfonncup var i
Åsgårdstrand, og her deltok to
båter fra Moss.
I NM i Asker deltok to båter:
Ida og Nora, og Wilma og
Hedda.
Sportslig har Ida Olstrøm og
Nora Bruaset Andersen gjort
det meget bra, med sammen-

lagt seier i Havfonn cup og
2. plass i NM! Nora og Ida ble
også klubbmestere og vinnere
av torsdagsregattaene, med
Wilma Stiansdatter Asting og
Hedda Berntsen pustende i
nakken på andre plass i begge
kategorier.
Andreas Pettersen har trent
gruppa hele sesongen, mens
Marius Pettersen og Per
Frisenfeldt Horn var trenere i
vårsemesteret.
Laser gruppen:
Moss Seilforenings Laser
gruppe har i år bestått av to
seilere: Eirik Bakke og Olav
Bakke. Treningen har foregått i
samarbeid med andre foreninger i Oslofjorden med
Frode Jørstad som trener. Moss
Seilforening er så heldig at vi
har en av verdens beste Laser
seilere som lojal bidragsyter til
sin hjemklubb. Eirik og Olav
har ved mange anledninger fått
trene under Mathias Mollatts
kyndige veiledning. Begge
seilerne har deltat i alle Norges
Cuper. Olav ble nr 13 totalt i

Ida Olstrøm og Nora Bruaset Andersen på NM Rs Feva i
Asker, de vant sølvmedalje.

årets NC for Laser Radial
klassen, mens Eirik ble nr 15 i
Laser 4.7. I NM ble Olav nr 13
og Eirik nr 7. Olav deltok også
i VM og ble nr 124 av 256
båter.
29er gruppen:
Moss Seilforening har i
sesongen 2016 hatt to aktive
29’ere. Siden EM var lagt til
hjemmebane i 2016 hadde
Norges Seilforbund lagt opp til
ett prosjekt med egen trener
Lars Lønnechen og hyppige
samlinger for alle norske 29’er
seilere frem mot EM i
Tønsberg. Begge Mossebåtene
deltok og opplevde god fremgang. Seilerne har i tillegg
deltatt på alle vanlige tirsdags
og torsdagstreninger på Søly.
Første store arrangement var
treningsleir med Eurocup i
Cavaliaire i påsken, med tidlig
påske ble det en god start på
sesongen.
Begge båter har deltatt på alle
NC runder i hhv. Asker,
Gøteborg, Moss og
Åsgårdstrand. Caroline
Heiberg og Marie Bordal ble
nr. tre sammenlagt, Henrik
Bordal og Eirik Mathias Silnes
ble nr 9. Seilerne deltok også
på NM i Asker i august, hvor
mossebåtene gjorde det meget
bra med 4. Plass til Caroline/
Marie og 10 plass til
Henrik/Eirik Mathias. Den
offisielle sesongen ble avsluttet
med treningssamling på
Hvasser i siste del av høstferien. Seilerne trente videre i
helgene til godt ut i november.

Første tur på vannet for årets
nybegynnere. Greit å bli trygg
i båten uten seil først.

stor som en Laser, veier mindre
enn en optimist og med
carbonrigg og relativt stor seilføring er dette en sprek båt.
Moss Seilforening ble Europas
desidert beste forening med
1. plass til Per Christian
Bordal, 4. plass til Simen
Syrrist og 10. plass til Herman
Schrader Bordal. Det deltok 45
båter fra 11 nasjoner.
På tampen av 2016 fikk Moss
Seilforening en meget hyggelig
”julegave” fra Sparebankstiftelsen DNB etter søknad om
ny sikringsbåt. Ny XS RIB med
50 HK 4 takter er bestilt og
skal være klar våren 2017!!
Vår- og høstsamling
Siden høstsamlingen 2015 ble så

Høstsamlingen 22.-23. oktober
overgikk fjorårets i antall
deltakere. 40 seilere ble
påmeldt, 38 seilet og 32
overnattet. Det ble avholdt 2
økter på lørdag og 2 økter på
søndag. Vi var så heldige å få
Mathias Mollatt, Mads Severin
Hassum Olsen, Andreas
Pettersen, Olav Bakke og Eirik
Bakke som trenere gjennom
helgen. Dette var nok medvirkende til at gjennomføringen
av seiløktene gikk som en drøm
i det våte og kalde element.
Mathias innførte oppvarming i
ring på land hvor alle seilerne
uansett båttype og klasse lekte
seg varme sammen. På kvelden
ble det gåtur til Peppes Pizza og
tilbake på klubbhuset kjørte
Mathias et motivasjonsforedrag
supplert med kule bilder og
YouTube-klipp tilknyttet
seiling. Alle seilerne satt som
tente lys til tross for mye pizza
og brus. Helgen bar også godt
preg av god dugnadsånd hos
veldig mange foreldre. Dette
lover godt for nye samlinger.

For jollestyret, feb 2017
Per Christian Bordal
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Avdelingen for pensjonerte
jolleseilere:
I september dro 3 av trenerne
til jollegruppa til Gardasjøen
for å seile Europacup i den nye
jolleklassen RS Aero. Båten er

vellykket og tilbakemeldingene
fra seilerne var så gode,
forsøkte vi oss også på en
vårsamling. Denne ble uten
overnatting, med noen utenbysseilere og ble holdt lørdag 30.
april i forbindelse med 1. maiåpningen. Vi hadde 31 seilere
totalt som deltok på 2 økter på
lørdagen og en rekke av disse
deltok også på østfoldcupen på
søndagen.
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Moss SF i seilsportsligaen 2016
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Seilsportsligaen er opplevelse
jeg håper så mange som mulig
får oppleve. Med 49 løp på
fire stevner vant Moss SF
solid 2. divisjon og pokalen
står skinnende på Søly. Alle
som har deltatt har følt en
viss ære av å kunne representere Moss SF. Når man ser seg
rundt på Søly, så er det så
svært mange gode seilere. Ikke
bare kun nasjonale resultater,
men også internasjonale. Vi er
stolte av å kunne representere
så mange gode seilere, det er
jo faktisk dette Moss seilforening er. Med fjorten løp
på 2 dager, får man seilt
mange regattaer. Dagene er
lange, intense og det er ingen
rom feilskjær. Alt teller og
jaget etter å prestere høyt
hvert løp er svært utmattende.
Moss SF vant tre av de fire
stevnene, og rykket helt klart
opp til 1.divisjon for 2017.
Neste års seilsportsliga vil
man møte nye lag og forskjellene blir enda mindre.
Løpene blir tettere og avgjort
på enda mindre marginer,
dette blir enda mer krevende
for oss seilerne. Med lokal
seilsportsliga og videreutvikling av oss seilerne er jeg
i svært god tro at vi kommer
til å mestre dette mesterlig.
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I 2016 hadde Moss seilforening elleve seilere innom
som mannskap, dette ga oss
en stor fordel! En helg er
svært energikrevende, og med
ca 2-3 nye seilere om bord
holdes iveren og intensiteten
oppe. Dette er en nøkkel for å
kunne prestere jevnt som lag.

Når en begynte å underprestere, var det alltid noen i
laget som la merke til det. Og
tok direkte tak i dette som
lag. Av de 49 løpene snittet vi
4,5 poeng(maks 5poeng),
dette viser hvor svært godt vi
har seilt. Hvert eneste løp..
Med høyt press på å prestere
og nye team hvert stevne har
kommunikasjon vært svært
viktig. Nøkkelen her var de
lange kjøreturene! Det som
kan skapes i en fullstappet
firkantet boks i noen timer er
utrolig!
De som var med å representere Moss SF var; Marie
Bordal, Pål Tønneson, Jørn
Erik Ruud, Erik Holme,
Hermann Bordal, Andreas
Dyhr Pedersen, Morten
Knudsen, Karl Einar Wedler
Jensen, Erlend Rødsten,
Mathias Mollatt og Andreas
Hole. Vi har hatt med en god
blanding av 29er seilere,
student-seilere, tidligere jolleseilere, OL-seiler, ekspressseilere og storbåtseilere.
Denne blandingen har skapt
mye kunnskap om J70en og
konseptet av seilingen i seilsportsligaen, alt dette er
samlet i ”Moss SF´s
Playbook”. Denne har blitt
bygget på etter hvert stevne,
og har blitt en veiledning av
J70 og seilsportsligaen! En
stor takk til Pål Tønneson
som innførte og startet denne.
Vil også trekke frem Morten
Kundsen, som årets ”teamplayer” og årets trimmer. I tre
av stevnene har han vært en
nøkkelperson!

Hva har årets seilsportsliga
bidratt med til Moss SF?
Livslang seiling; seiling for
alle aldre
Teambuilding; sette et prestasjonsteam sammen på 1d.
Playbook Moss SF; kunnskapsdeling.
Tracking og analyse; livesending, hvor vinnes regattaen?
”På vannet”; Praktisk læring
og deling av seiling på tvers
av alder og kunnskap
”Alle i samme båt”-uttrykket; alle må være med på
å seile båten fort, alle må bli
med på valgene som tas, en
teknisk manøver må gjennom
føres prikkfritt av alle. Alle
må gjøre hver sine oppgaver,
kommunisere slik at alle
jobber sammen og samtid mot
samme mål! Når en beveger
seg bort fra målet, må en i
teamet tørre å stikke hodet ut
fra ”alle i samme båt” og si
tydelig ifra. Dette krever stor
trygghet i laget(som skal bli
skapt på kun 24t)
Seilsportsligaen neste år blir
spennende! Både at vi har fått
en lokal liga og 1.divisjon
deltakelse! I 1.divisjon så
kommer vi til å møte bedre
seilere, endelig noe vi kan få
bryne oss mot (vi trenger
motsand). Dette kommer til å
skape mer spenning, tettere
situasjoner og enda mer seilglede. Å holde ”tight-line”
blir mer utfordrende, og
teamet kommer til å bli satt
mer på prøve enn tidligere.
Med en lokal liga i Moss/Son
får man nødvendig erfaring

med dette, altså Moss SF
kommer til å være godt
forberedt!
I den lokale ligaen håper jeg
alle deltakerne sitter igjen med
en opplevelse av sporten etter
året! Med da elementene
”Sport / Nature / Technology”.
Mitt inntrykk er at seiling står
sterkt i Moss-by. Den lokale
ligaen trekker til seg nye og
tidligere seilere, og man får
spredt den sporten seiling bør
være.

Når man begynner å se hva
seilerne i Moss har oppnådd
gjennom tidene. Kan man få
et bilde av en ”Wall of fame”
i hodet med medaljer, titler,
ekspedisjoner osv. Først da
forstår man hva Moss SF
består av, det er svært for
gjort å glemme dette.
Vinneren av den lokale
seilsportsligaen 2017 kommer
til å være en svært god seiler.
Dette må vel være svært
motiverende?!

Etter 2017 håper alle
deltakerne sitter igjen med en
opplevelse av konkurranse
elementet, og i tillegg de
fantastiske dagene på vannet!
Jeg er og forblir stolt
mossing! Jeg ønsker alle nye
og erfarne mosseseilere lykke
til med ny seilsesong!

Av Mathias Mollatt
(deltaker seilsportsligaen
2016)

Pinsetur med Tur og hav
Pinseturen var planlagt til
Havna Hotell på Tjøme som
året før, men streik i hotellbransjen satte en stopper for
arrangementet. Gode råd var
dyre, men med stor velvilje
klarte restauranten på Skjæløy
å ta imot oss. Med cirka 20
båter og 45 personer var det
godt gjort å klare dette på
kort varsel, all ros og ære for
det.

Mange av båtene ankom i
flott vær på fredag mens en
del kom etter på lørdag. Alle
fikk plass i havnen og allerede
fredag kveld var stemningen
stigende. Lørdag inntok vi
restauranten og fiskesuppa
smakte fortreffelig. Moss
Seilforenings eget partyband
«3Fenders» underholdt, for
anledningen med gjestebassist,
og det ble stinn brakke og høy

stemning. Søndag dro de fleste
videre i ulike retninger.
Vi hadde en motorbåt
påmeldt på pinseturen, men
denne måtte melde avbud.
Et mål for pinseturen i 2017
må være å få med flere
motorbåter. Så meld dere på!
For øvrig er alle forslag i
forbindelse med pinseturen
velkomne.
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Patos nådde frem til Fair Isle til slutt
Thor Christian Jensen

Sommeren 2015 brast
drømmen til Patos og
mannskapet om å komme
frem til Fair Isle, en perle
av en liten øy i havet mellom
Shetland og Orknøyene.
Sommeren 2016
bar det avgårde igjen.
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Hustrig vakt ved midnatt vestover Nordsjøen, Walter Kristensen på roret.
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Det var sent i august 2015
og Patos var midtveis på den
åtte timer lange seilasen fra
Lerwick på Shetland til den

lille øya Fair Isle. Men
utenfor Sumburgh Head på
sydspissen av Shetland fikk
Patos motorstopp, å gå til

kai på North Shore på Fair
Isle er ikke tilrådelig og
Shetland Coast Guard
anbefalte oss å returnere

tilbake til Lerwick. Vi fikk
kun det ene forsøket. Etter å
ha reparert motoren, luft i
drivstoffsystemet på grunn
av et løst stigerør fra tanken,
måtte vi sette kursen hjemover over Nordsjøen tilbake
til Søly.
Men fordelen med ikke å
nå sine mål er at da må man
gjøre et nytt forsøk. Fredag
3. juni 2016 bar det avgårde
igjen. Det ble en rekordrask
seilas fra Moss til Tananger,
etter 26 timer passerte vi
Lindesnes, og etter en natt i
Egersund for å fikse kjølevannspumpa, ankom vi
Tananger mandag 6. juni.

Det ble en heftig overfart i
klassiske, krappe nordsjøbølger, og ett av fire mannskaper satt ut av sjøsjuke.
Nattestid suste vi forbi
Heimdal-plattformen i 7,5
knop, liten kuling og sjø
som brøt inn over cockpit og
105 nautiske mil igjen til
Lerwick. Etter 220 nautiske
mil og 38 timer kastet vi
tampen i land i Lerwick ved
midnatt.
Men vi måtte videre, og det
var et stort øyeblikk ombord

da Patos passerte punktet
ved Sumburgh Head hvor vi
fikk motorstopp året før. Vi
befant oss altså nå i nytt og
ukjent farvann. Etter fire
timers seilas la vi til i den
vakre havna North Haven
på nordsiden av Fair Isle.
Det er en åpning i fjellet inn
til havna som ligger i en
lagune. Hadde ikke kartet
vist oss veien hadde man
ikke trodd det kunne ligge
en havn der inne.
«Vi har funnet paradis,»
skrev vi på vår Facebookside Northsea Experience
2016 den dagen.
Og hvilken fantastisk havn
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Land i sikte! Fair Isle!

Der skulle vi bytte mannskap og gjøre oss klar for
seilasen over til Lerwick
dagen etter.
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Patos til kai på Fair Isle.
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Fair Isle, midt i bildet ser vi den søte lillesøsteren til Store Ringstind i Jotunheimen.

det er! Patos gled inn i
lagunen en fantastisk
sommerdag, og fikk en plass
longside på utsiden av den
svenske båten Strider (som
rett nok var engelsk bygd)
ved den store betongbrygga.
Det er plass til tre seilbåter
av standard størrelse etter
hverandre på brygga,
deretter må man bygge
utover i lagunen.
Fair Isle er en øy 4,8
kilometer lang og 2,4
kilometer bred, på koordinatene 59 grader, 32
minutter nord og en grad,
37 minutter vest. Det bor
cirka 60 mennesker på øya,
men det er langt flere sauer

og fugler på øya. Det er eget
Fugleobservatorium på øya,
beliggende i skråningen
overfor havna.
Det mest surrealistiske vi
opplevde var da vi besøkte
baren på observatoriet, og et
snes ivrige fuglekikkere avla
nøye rapport om hva slags
fugler de hadde spottet den
dagen, alt under kyndig
ledelse av David Parnaby
som driver observatoriet og
selv er en ivrig fuglekikker.
Sammen med kona
Susannah og ungene Grace
og Freyja har de bodd på
øya siden februar 2011. 388
forskjellige fuglearter har
vært observert på øya, og

det kommer folk fra hele
verden for å se på fugler.
Fra Fair Isle gikk turen
videre sørvestover mot
Pierowall på Westray på
Orknøyene, hvor høydepunktet var innkjøp av fersk
hummer og krabbe fra den
lokale «crabfactory». Turen
gikk videre til Kirkwall, den
største byen og administrasjonssenteret på Orknøyene,
som sammen med Shetland
tilhører Skottland. Her
skulle Patos ligge en uke,
mens skipperen ventet på
nytt mannskap flysendt fra
Moss.
Turen fra Pierowall til
Kirkwall gikk i 8-9 sekund-
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Good Shepard IV (bakerst i bildet) går i rute mellom Fair Isle og Shetland.
Skipperen snakker flytende norsk.
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North Haven, Fair Isle
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Havna Pierowall på øya Westray med sine 700 innbyggere.

Marinaen i Kirkwall, Patos til venstre på piren.

meter motvind, men med tre
knop medstrøm gikk det så
det kostet nedover mot
Kirkwall.

Med nytt mannskap
ombord ble kursen satt mot
Stromnes, som sammen med
Pierowall og Kirkwall er de
tre største marinaene og tettstedene på øygruppa. På vei
gjennom det beryktede
Eynhalow Sound fikk vi en
smak på heftig strømsjø, og
da hadde vi fulgt lokalkjentes anvisninger og valgt
tidspunktet med minst

strøm. På vei inn Hoy
Sound, innseiling til
Stromnes, hadde vi en fart
over grunnen på over 12
knop, seks knop medstrøm
og seks knop båtfart. Ille
moro!
Fra Stromnes gikk ferden til
Pierowall for mer krabbe og
hummer, og en hyggelig
eldre dame som lånte oss
bilen sin sånn at vi fikk kjørt
sightseeing rundt på øya.
Denne vennligheten er typisk
for øygruppa, og alle er på
hils, selv med oss turister.
Avgangen videre mot Fair
Isle var egentlig satt til 08.00
om morgenen, men tåke og
vind gjorde at vi krøp
tilbake til soveposen. Da er
det bare å vente til neste
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Strøm er i det hele tatt
meget viktig å ta hensyn til
når man seiler på Orknøyene, og mye mer enn på
Shetland. Voldsomme
strømmer kan, spesielt
dersom vinden går motsatt
retning, gi store strømsjøer
som kan skape problemer
for selv store seilbåter. Her
gjelder det å ha lukene
skalket, sikret mannskapet
med liner, god motorkraft og
å seile med strømmen.
Strømmen kan sette opp i
over ti knop, så å prøve seg
på seile motstrøms har liten
hensikt.

Uka i Kirkwall gikk med til
generelt vedlikehold av
skuta, sightseeing, besøk på
whiskydestilleriet Scapa som
ligger på en høyde overfor
innenlandshavet Scapa Flow,
og VM-fotball sammen med
et trivelig nordnorsk
mannskap på seilbåten
Amalie.
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Northern Lighthouse (Skroo) på Fair Isle.
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gang tidevannstrømmen
spiller på lag, altså 12 timer
senere. På kvelden la vi i vei
på nytt, men ble på ny fanget av tåke som sammen med
mørke skapte en uhyggelig
stemning da vi nærmet oss
Fair Isle og svarte klipper og
stup steg ut av tåke og
mørke.
Men skipperen hadde vært
der før og visste hvordan
finne veien inn til North
Shore. For mannskapet ble
det en fascinerende innseiling i tranga i mørke. Igjen
ble det et artig møte med
fuglekikkerne på øya. Dere
skulle sett ansiktet til en tysker da Sondre sa vi hadde
sett en «white owl». Da ble

det fart på’n og han løp til
fuglefaglig sjef David, som
mente det måtte være en
«shorteared owl» vi hadde
sett og ikke den langt sjeldnere «snow owl». For disse
menneskene er ikke fugletitting et spørsmål om liv eller
død, det er mye viktigere.
Etter noen flotte dager på
øye gikk veien tilbake til
Lerwick og 28. juni gikk
ferden tilbake over
Nordsjøen til Bergen. Turen
startet i liten kuling fra SW,
etter hvert avtagende og
dreiende mot øst, ikke så bra
for oss som skulle østover.
Solen kom frem og vi koste
oss på øvre soldekk. Ved

passering Oseberg-feltet
nattestid var det slutt på
moroa, med lokale og
hissige lavtrykk, opp og ned
med seil og på og av med
rev i øsende regn. Det var et
høystemt mannskap som
passerte Marstein Fyr ved
innseilingen til Bergen, som
markerte at turen var slutt.
Men i tankene surrer
planene om en ny tur i
vesterled, denne gang til
Shetland og videre til
Færøyene.
Go west young man!
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Ikke alle båtene på Fair Isle er like sjødyktige.
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Fra vest mot øst langt nede i sør!
Terje Skåre

I slutten av juli 2015 forlot vi Søly med kurs sørover. I Villvind, en Hallberg
Rassy 382 fra -86, var vår intensjon å seile sørover på en relative stram tidsplan
med mål om å være i Ushuaia, Patagonia medio desember og seile videre derfra
over til Sør-Afrika via Falklandsøyene og Sør-Georgia.
Totalt cirka 14000 nautiske mil i løpet av den sørlige sommeren.
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Etter “et liv” i seilbåt var et
besøk til det sørlige
Atlanterhavet fortsatt ugjort.
Historien og ikke minst
historier fra denne regionen, Patagonia, Falklandsøyene og
Sør-Georgia har alltid vært en
stor attraksjon for nordmenn
og ikke minst mange seilere.
Men sesongen er kort, været
kan være ekstremt og

24

avstandene store. Vi forlot
Norge den 25. juli 2015 og
seilte sørover gjennom den
engelske kanal, over Biscaya,
til Madeira, Kanariøyene og
Cap Verde-øyene. Seilingen
sydover gikk glatt og fordelaktige vinder førte oss til
Kanariøyene godt innenfor
tidsplanen. Planen var å forlate Las Palmas i begynnelsen

av oktober, i god tid før kaoset utvikler seg i forbindelse
med ARC-en som starter midt
i November.
Vi satt og koste oss med
morgenkaffen i cockpit den
7. oktober. Villvind ruslet
sørover med spridde seil, 15
knops vind fra nordøst og tre
dager ut fra Las Palmas med

destinasjon Mindelo i Cabo
Verde-øyene. 4000 meter
vann under kjølen. Plutselig
stopper båten i en myk
bevegelse som om vi kjører
opp på en myk sandbanke.
Villvind klatrer opp på sandbanken og kommer til en
fullstendig stopp i løpet av få
sekunder. Femti år med seilerfaring passerte revy, men fant
ingen match. I det baugen
klatret opp på sandbanken,
løftet forskipet seg et par fot
før Villvind stoppet helt. Vi så
på hverandre, - deretter
vender vi blikket ut i vannet.
En hval, 12-15 meter lang,
gled sidelengs og dykket idet
den forsvant under båten. Vi
hadde truffet den i en vinkel
på 90 grader, over ryggen.
Hva som skjedde med hvalen,
vet vi ikke, men den så ut og
oppførte seg som om den var

skadet. Villvind begynte å
plukke opp hastighet igjen
uten skade, hverken på skrog
eller ror. Et nytt kapittel ble
skrevet i erfaringsboken og
med fornyet full tillit til
formen på Villvinds
undervannsskrog.
Vi oppholdt oss i Mindelo på
Cap Verde en ukes tid og
gjorde hva turister vanligvis
gjør før vi satte kurs for
Sør-Amerika. Seilingen ned til
Rio i Brasil var stort sett
begivenhetsløs med fin passatseiling så snart vi var gjennom
stillebeltet og fant SØpassaten. Vi holdt oss godt
klar av den Brasilianske
kysten, 150-200 nautiske mil
av, på vei sørover for å unngå
kystfiske-aktivitet og å forbli i
den brasilianske strømmen
som setter SSV-over med 1-1,5

Vi oppholdt oss i Rio en
ukes tid. En by preget av
fattigdom, kriminalitet,
forsøpling og store klasseskiller. Det var en by det var
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Villvind for anker i Caleta Hornos, Argentina

knop. Fiskeriaktiviteten var til
tider ganske problematisk.
Fiskerne setter liner, ofte flere
km lange og flytende på overflaten. Linene, 8-10mm tykke,
er ikke lette å få øye på og
tidvis sparsomt belyst om
natten. Ved en anledning ble
vi fanget i en labyrint av liner
midt på natten og strevde med
å finne veien ut. Etter 3 uker
blåste vi inn på bukta utenfor
Rio,- i mørke, kuling og
sprutende regn. Vi ankret
under sukkertoppen på flatt
vann. Ankerdrammene, en for
hver uke, smakte fortreffelig
selv klokken 0300 om
morgenen.
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interessant å ha sett men ikke
spesielt trivelig å ta seg fram i.
Hele Rio regionen virket fullt
opptatt med forberedelsene til
OL, og så ut som en gigantisk
byggeplass. Hvis du noen
gang ankommer Rio med egen
båt, vil det være lurt å holde
seg unna Club Gloria. 140
dollar per natt for 38 fot og
med vann så nær ren kloakk
kan man komme! Vi endte
opp i Yacht Club Rio de
Janeiro som var hakket bedre.
Etter at de obligatoriske
turistattraksjonene var besøkt
ble skuta klargjort og kursen
satt for Mar del Plata i
Argentina.
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Sør for Rio kan du forvente
stadig større innslag av
variable vinder og værforhold.
Det er svært få naturlige

havner langs denne lange
kyststrekningen, bortsett fra
havner i tilknytning til byene.
På grunn av vår stramme
tidsplan ønsket vi å unngå å
legge til i byene for derved å
redusere tidkrevende papirarbeid og byråkrati.
Pilotkartet for denne havstrekningen viser ingen forekomster av vind fra sørøst.
Men to døgn ut fra Rio fikk
vi full storm, - ja du har rett, fra sørøst. Vi kunne imidlertid
falle av mot den kommersielle
havnen Imbituba hvor vi
svaiet sammen med en flåte av
fiskefartøy i to døgn før vi
kunne fortsette videre mot
Mar del Plata. Vi tilbrakte en
uke i Mar del Plata, i en godt
organisert marina, med et
svært vennlig og imøtekommende personale. Mar del

Plata er den siste store byen
før Patagonia og vi benyttet
anledningen til å proviantere
så mye som mulig og som vi
visste det var vanskelig å finne
lenger sør.
På denne strekningen, fra
Mar del Plata til Ushuaia,
finnes som på kysten lenger
nord svært få ankringsplasser.
Vi stoppet to ganger. I Caleta
Hornos på nordkysten av
Golfo San Jorge, som
sannsynligvis er den eneste
fullt skjermede ankringshavn
langs hele Sør-Amerikas
atlanterhavskyst. Andre stopp
var byen Deseado. Denne
havnen ligger i en elvemunning og skal anløpes kun
når vind og strømforhold er
gunstige. Tidevannsstrømmen
går opp til 6 knop, og når en
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SW kuling blåser mot
strømmen kommer man ikke
av flekken. Vi lå for anker i
utkanten av elveløpet under
disse forholdene og man får
en uvirkelig bevegelse
ombord! Ingen aktivitet fant
sted i den lille kommersielle
havnen og Villvind var den
eneste besøkende båten
Prefectura måtte forholde seg
til. Vi talte 21 tjenestemenn i
uniform på vakt denne søndag
morgen, - alle smilende og
vennlige. Skjemaer i fem
kopier måtte fylles ut,- uten
karbonpapir !! Det var dette
byråkratiet vi ville unngå.

Konflikten mellom
Storbritannia og Argentina i
1982 medførte blant annet en
argentinsk regulering som
hindrer seilere som sjekker inn
i Argentina å seile direkte til
Falklandsøyene og SørSandwichøyene, fra
argentinske havner. Det kan
imidlertid være mulig å søke
om slik tillatelse, men man
bør beregne tre til fem
måneder før du kan forvente å
få svar,- men med ukjent
utfall. Tre ganger underskrev
vi et dokument hvor vi
erklærte at vi ikke hadde til
hensikt å avseile fra
argentinsk havn til disse
øyene. Så vi gjorde det de
fleste andre båter gjør signerte dokumentet og
sjekket deretter inn i Chile før
vi kastet loss for Falklandsøyene. Det noen gjør er å
hoppe over Argentina helt og
holdent. Vi møtte ikke en
eneste engelskregistrert båt i
Argentina. Dette maritime
byråkratiet er jo så langt unna
det nordeuropeiske som det er
mulig å komme og oppleves
som formålsløst, meningsløs
tidsbruk og bare tull.
Vi ankom Falklandsøyene og
Stanleys ytre havn ved
midnatt og kastet anker der i
le for sydvesten. Vestaværet
feier over øygruppen uav-

latelig. Stanley er et forblåst
sted på jorden. Drøye 2500
sivile bor på øygruppen
foruten 1500 militære mannskaper. Argentina krever
fortsatt råderett over øyene
som de kaller Islas Malvinas.
Normaliseringen mellom
Argentina og England går
langsomt men øyboerne vil
ikke for noen pris bli en del
av Argentina.
Det lave landskapet uten et
eneste tre akselerer vinden i
stedet for å gi ly. I Stanley er
det ingen steder hvor du vil
like å forlate båten. Bortsett
fra i Maiden Haven. Carl og
Diane har gravd et hull i
strandlinja, utvidet det steg
for steg før det nå har plass til
3-4 båter. Tilgang til havna
var begrenset av tidevannsforskjellen på cirka 1,5 meter,
og ankomst/avgang til 1 time
på hver side av høyvann.
Carl og Diane, begge
australiere, som kom til
Falklandsøyene for 36 år
siden i sin egen seilbåt, likte
seg godt og har oppholdt seg
der siden. Et besøk til
Governors Office i Stanley er
obligatorisk for å kvittere ut
tillatelsen til å anløpe SørGeorgia. 12 båter hadde søkt
- og fått tillatelse til å besøke
Sør-Georgia denne sesongen.
I det vi kastet fortøyningene
fra kaien i Stanley, kunne ikke
de to øyboerne med hendene
dypt begravd i sine lommer
motstå sin nysgjerrighet lenger
og følgende intellektuelle
dialog fant sted:
"Where are you going?"
"South Georgia!"
"Why?"
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Endelig nådde vi inngangen
til Maire Stredet, 450 nautiske
mil sør for Deseado, i rolige
vindforhold, akkurat i rett tid
for å få full effekt av tidevannsstrømmen gjennom
stredet, før vi kan ta av inn i
det mer skjermede farvannet
av Beagel-kanalen. Det siste
døgnet vestover i
Beagelkanalen motorseilet vi
kloss i kysten for å utnytte de
litt mindre bølgene der. Med
hjertet i halsen og dieselmåleren langt nede på det
røde feltet ankom vi Ushaia
like før det ble mørkt. Vi
kunne fortøye i Club AFASyN
to dager før seilingsplanens
ETA, 8500 nautiske mil ut fra
Villvinds hjemmehavn på
Jeløya. Denne ankerdrammen
smakte godt. Vi var fornøyd
med oss selv. Seilasen var blitt
gjennomført i henhold til
planen, ingen uhell var inntruffet, hverken med mannskap, båt eller utstyr. Vi oppholdt oss i Patagonia i 3 uker,
byttet mannskap, seilte deler
av Beagelkanalen og besøkte
områder med noen

spektakulære isbreer. Etter å
ha sjekket ut av Usuaia/
Argentina seilte vi de 25
nautiske mil østover til Puerto
Williams i Chile på den andre
siden av Beagelkanalen, hvor
vi innklarerte for å forberede
oss for den lange etappen over
det sørlige Atlanterhavet til
Cape Town i Sør-Afrika.
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Patagonia-fjellene.
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"We are Norwegians!”
"I see !”

hele overseilingen mellom de
to kontinentene.

Mange nettsteder for værvarsling ble studert i detalj
dagene før avreise. Med en
rimelig god prognose for de
kommende 4 til 5 dagene
benyttet vi anledningen til å
stikke avgårde i en vestlig
kuling som etter et døgn
skulle løye noe og deretter
dreie på sørvest. Vi hadde
arrangert med en tett oppfølging i forhold til værmeldinger. To ganger i uken
snakket jeg med min sønn via
Iridium satellitt-telefon. Basert
på en posisjonstracker samt
GRIB-filer presentert av
PocketGrib på en iPad var vi
godt informert om hvilke vær
og vindforhold vi kunne
forvente. Nøyaktigheten viste
seg å være utrolig presis for

Den sjette dagen og ett døgns
seilas før ankomst Sør
Georgia økte vinden gradvis
og vi måler full storm med
opptil 65 knop i kastene.
Dette skulle bli den første av
flere stormer vi skulle oppleve
på vei mot Sør Afrika.
Strategien for å seile Villvind
under disse forholdene var å
seile platt lens med 1-3 kvm
forseil og beslått storseil. På
denne måten klarte vindroret
å holde stø kurs uten å bli
overstyrt av gearing som følge
av for mye forseil. Med en
gjennomsnitts-hastighet på
3-4 knop og tidvis surfer i
15-20 knop opplevde vi at
båten holdt kursen godt og
det var levelig ombord. Under
slike forhold handlet det om

sikker seilas samt å skape
mest mulige levelige forhold
for mannskapet. Vi skulle jo
sove, lage mat, bake brød og
blande vår daglige gin tonic!
I Stromnes Harbor, SørGeorgia målte et japansk
vitenskapsfartøy 85 knops
vind den natten. Dette er
definitivt ikke et område for
nybegynnere. Og det er ikke
uten god grunn at guvernøren
på Falklandsøyene ønsker å
forsikre seg om at besøkende
båter er selvhjulpne. En
omfattende søknadsprosedyre
for å få tillatelse til å besøke
øyene bidrar til det. Dette blir
nok aldri et masseturistmål!
Ved den antarktiske konvergensen møter kalde antarktiske
vannmasser de varmere
subantarktiske vannmassene.
Fenomenet forekommer langs
en linje rundt hele Antarktis

Maiden Haven, Stanley, Falklandsøyene.
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Ved graven til
polarforskeren
Ernest Shackleton i
Grytviken, Sør Georgia.
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på ca. 58° sørlig bredde, men
posisjonen til frontsonen
varierer både gjennom året og
fra år til år.
Kaldt overflatevann fra
Sørishavet synker under det
varmere og lettere vannet fra
de sørlige delene av Stillehavet, Atlanterhavet og det
Indiske Hav. Denne sonen er
32 til 48 km bred, og
blandingen av vannmasser
fører til stor marin – og ikke
minst meteorologisk aktivitet.
Her brygges små og store
lavtrykk kontinuerlig!
Isfjellene overlever lenge i det
kalde vannet sør for
konvergensen.
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Fra Falklandsøyene seilte vi
inn i konvergenssonen etter
tre dager og forlot den cirka
to uker etter at vi forlot Sør
Georgia. Seiling i “the roaring
forties” og “the screaming
fifties” bør ikke være din
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Grytviken, Sør-Georgia.

første seiltur. Mannskap og
båt skal være godt forberedt.
Sør for konvergensen synker
havtemperaturen dramatisk
ettersom man beveger seg
sydover og stadig utkikk etter
isfjell og «growlers» blir en
del av rutinen ombord. Om
natten benyttet vi radar som
ble aktivert hvert 45. minutt.
Det er tåkete, disig, rått og
kaldt. Snø og sludd kan
forventes. I det vi rundet
Prince Edward Point og styrte
mot kaia i Grytviken var
bukten dekket av et tynt lag
med is. En 30 meter lang og
gammel trekai fra hvalfangertida er satt i brukbar stand og
er den eneste muligheten til å
ligge til kai på Sør Georgia.
Tidevannsforskjellen var 1-1,5
meter. Hvalfangst i Grytviken
ble drevet fram til begynnelsen
av 1960 årene. Vi lærte også
at Den norske utenriksdepartementet bidrar

økonomisk til restaurering og
bevaring av anlegget i
Grytviken.
Fra vi forlot Falklandsøyene
i slutten av januar skulle vi
seile og oppholde oss i seks
uker i de berømte skrikende
50-gradene og brølende 40gradene. I lave temperaturer,
kontinuerlig kuling og tidvis
full storm fikk vi testet oss
skikkelig. Utfordringen under
slike forhold er å sørge for
sikker seilas men også så
komfortabel seilas som mulig
slik at man får hvile nok. Da
er det viktig å ha et “first
class crew” ombord. Mer enn
en gang tenkte jeg at når jeg
kommer hjem igjen skal jeg
aldri dra på tur lenger enn til
Hankøsundet. Det er rart
hvordan slike tanker raskt
fordufter. Det har vært en
tidvis krevende, men
minneverdig, reise hvor vårt

Grytviken, Sør-Georgia.

besøk til Sør-Georgia med sin
natur, atmosfære, historie og
spektakulære dyreliv toppet
det hele.

Kapp det gode Håp eller
Cape of Storms er kjent for
sine sterke “southeasters”. De
når ofte opp i 40-60 knops
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Villvind blir liten mot disse isfjellene.

styrke. Vår siste utfordringen
var å tråkle oss inn til Cape
Town mellom to av disse.
Strategien er å komme inn
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mot kappet fra sørvest, og
håpe på at man treffer mellom
to southeastere. Da er man
posisjonert for både vestaværet og sydøsten. Med bare
dette ene hinderet igjen, hadde
vi flaks og rundet under
Signal Hill nord for Table
Mountain tidlig søndag
morgen, den 13. mars. Sjelden
har gleden og lettelsen over å
ha kommet trygt i havn vært
mer påtrengende enn denne
gangen. Et par timer senere
blåste det full kuling fra sørøst.
Jeg er medlem av en engelsk
seilklubb som heter Cruising
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Association. Denne klubben
har et verdensomspennende
nettverk med kontakter i
mange større havner kloden
rundt. I Royal Cape Yacht
Club hadde Adrienne Gregory
arrangert plass i havna for
Villvind og midlertid medlemskap for mannskapet. Vi følte
oss velkommen.
Etter et par dager ankom
mannskapets fruer og båtlivet
tok en kjærkommen og mer
hyggelig og feriemessig vending.
Etter et lite ferieopphold seilte
Berit og jeg de 60 nm nord-

over til Saldahna Bay hvor
Villvind ble løftet på land for
å tørke ut i ni måneder.
I begynnelsen av januar 2017
starter hjemturen via
St. Helena, Karibien, Azorene
og opp den engelske kanal.
Nye 10000 nautiske mil skal
seiles før Villvind igjen
ankommer Søly engang neste
sommer.
Fair winds!

Terje Skåre

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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