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Klubbavisen

Moss

Seilforening

Møt Øyvind Bordal:
Om livet på havet, kjærligheten
til seilbåten «Miss X» og
å miste alt til orkanen Irma
Side 28

Dette har du garantert aldri sett før
Mosseseilere i fjellregatta ved Eidsbugarden på innsjøen Bygdin, 1060 m.o.h. Side 24.

.

Lederen har ordet:

J/70 har gitt vind i
seilene for Moss
Seilforening
Livslang seiling og seiling for
alle er viktige mål for Moss
Seilforening og i 2017 har vi
fått et viktig tilskudd til dette
gjennom vår satsning på J/70.
Etableringen av en ny J/70
forening med Soon og felles
innkjøp av 3 båter har vært et
spennende tilskudd til våre
øvrige aktiviteter. Det har vært
mange timer på vannet for
seilerne og spennende regattaer
i både Grundig Cup og
Seilsportligaen. Det har
introdusert nye til seiling og
mange etablerte seilere er nok
tiltrukket av konseptet av at det
bare er å ta med seilbagen og
møte opp i havna. Avslutningen
av seilsportligaen i Moss ble en
kjempesuksess med seier til
Moss og det var mange lovord
om et flott arrangement og det
fantastisk flotte anlegget vårt
på Søly.
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Oppgraderingen av anlegget på
Søly har fortsatt i 2017 og som
sikkert alle har lagt merke til
har det vært jobbet iherdig med
å fullføre innredningen av
klubbhuset slik at vi kan ta det
i bruk slik intensjonen var når
det ble utvidet. Jeg synes
resultatet er blitt kjempeflott og
stor takk til alle som har
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bidratt. Jeg mener vi med dette
har klart å få et klubbhus som
skaper rom for alle våre
aktiviteter både som samlingsog treningslokale for våre unge
seilere samtidig den eldre delen
av klubbhuset er stilfullt
renovert og skaper en flott
ramme for våre aktiviteter.
I havna har det imidlertid også
vært gjort viktige forbedringer
med ny mastekran, kameraovervåkning og ikke minst
innkjøp av ”ny” truck.

med på Navigare Cup og nok
deltakerbåter til et klubbmesterskap. Vi tar veldig gjerne imot
innspill på hva som skal til for
at enda flere skal delta på disse
arrangementene.

Sommerseilskolen har vært en
populær aktivitet blant byens
barn og en viktig rekrutteringsarena for jollegruppa. I 2017
har vi flyttet denne tilbake i
regi av foreningen, men
heldigvis med det samme
dyktige mannskapet. Jeg håper
vi gjennom dette kan skape
enda mer aktivitet på
sommeren blant sommerskoledeltakere og vår egne
jolleseilere i årene som kommer.

2018 blir et nytt spennende år
og hvor vi blant annet skal
arrangere Norgescup for
Optimist 26. og 27. mai. Det
blir et stort arrangement med
mange seilere og jeg er glad for
at arrangementskomiteen
allerede er godt i gang med
planleggingen.

Tirsdager er blitt møtedagen for
yngre og voksne seilere i Moss.
Det er rekordmange jolleseilere
på vannet og det er fortsatt
plass til flere kjølbåter på
Værla på tirsdager! Håper at vi
i 2018 kan få enda flere båter

På årsmøte blir det valgt inn
nye medlemmer av hovedstyret
og i våre øvrige styrer og
utvalg. Jeg vil rette en stor takk
til alle som har bidratt til å
drive klubben vår og ønsker de
nye hjertelig velkommen.

Ellers gleder jeg meg som
vanlig til å løfte presenningen
av båten og starte vårpussen.
Selv om det er noen mil på ski
som skal tilbakelegges først, er
det ikke lenge til vårsola
kommer og vi igjen treffes i
havna.
Truls Holm Olsen

Vi tar steget inn i fremtidens seiling

Tiril Bue og Mathias Mollat

Sesongen startet med Laser
som hovedfokus med Nacraprosjektet som ekstra arbeid.
Tidlig i sesongen seilte jeg inn
til 5. og 14. plass i verdenscupen i april. Det var en svært
god avslutning på Laserkarrieren. Etter å ha brukt ti år
i Laseren, har jeg lært meg selv
godt å kjenne. Mine egenskaper
vil være utmerket i en rask
tomannsbåt!
28. mai kom nyheten at Tiril
Bue og jeg gikk over til
Nacra17. Team MollattBue var

et faktum!! Jeg synes selv vi har
klart å hemmeligholde dette
svært godt, og nyheten kom
som en overraskelse på svært
mange. Etter dette har vi vært
gjennom mye. Fra vår første 1.
plass til å bli hentet med
sykebil på seilforeningen.
Kroppen min har fått kjenne på
hvordan det er å møte en
fjellvegg i 22 knop. Vi hadde
akkurat rundet toppmerket og
jeg skulle heise genakeren fra
midten av båten. Samtidig faller
vi ned fra foil, og jeg blir kastet
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Seilsporten er i utvikling!
I månedsskiftet juli/august gikk
også Nacra17 som olympisk
klasse over til foiler, og en ny
del av seilsporten er i
OL-programmet for 2020.
Min overgang til klassen må jeg
takke Monica Rodal for. Hun
satte noen sprø ideer i hodet
mitt. Etter møtet med henne i
februar har jeg aldri vært i tvil
at det er dette jeg vil gjøre!
Endelig kan jeg bruke alle mine
gode egenskaper som seiler!
Noe jeg har savnet i en
hardtarbeidende Laser-klasse.
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fremover. Det meste er sort for
meg, og det eneste jeg husker er
at kroppen gir etter for
kreftene. Dette var ingen god
følelse, noe som jeg må
forberede meg på at kan skje
igjen. Seiling har plutselig blitt
ekstremsport, og for hver måned
som går kommer nye sikkerhetsregler på plass. Siste endring er at
vi må seile med kevlarbeskyttelse
fra ankel til kneet for å unngå at
bli kuttet opp av roret hvis man
ramler i vannet. I dag er en

tredjedel av alle båtene ute med
skade, så det er svært viktig å ta
forhåndsregler. Man må unngå
skader for å få flest timer på
vannet.
De neste månedene er jeg i
opptrening etter skaden jeg fikk i
Barcelona. 2018 blir litt endret
på grunn av dette og vi må
flytte mye av mengdetreningen til
senere på året. Utbyttet av dette
pleier da å komme i
vinterhalvåret neste år. Vi har
utnyttet perioden jeg har vært

ute svært godt, og har mistet
minimalt med terreng til våre
konkurrenter.
Følg oss på Instagram på
@mollattbuesailing eller
@mmollatt for hvordan det går
med seilingen og opptreningen
de neste månedene. Og om vi
klarer å slå vår toppfartrekord
på 25,6 knop. Følg med!

Mvh Tiril og Mathias

Vinnere av vandrepokalene
i jollegruppa 2017:
Herman Andersen:

Sofie Kjærnes Kristensen:

Klubbmester Optimist eldste klasse.
Vinner av torsdagsregatta Optimist
eldste klasse beste gutt.

Vinner av torsdagsregatta-serien beste
jente i Optimist c-klassen.

Cedrik Sannerud:
Vinner av torsdagsregatta serien
Optimist yngste klasse beste gutt.

Nora Andersen og
Ida Olstrøm:

Klubbmester Optimist yngste klasse.

Klubbmestere i RS Feva samt vinnere
av torsdagsregatta-serien i RS Feva.
Vinner av Iversen-prisen sportslig innsats for seier i Norgescup sammenlagt
samt 3. plass i NM.

Sara Syrrist:

Caroline Heiberg:

Cornelius Sannerud:

Vinner av torsdagsregatta-serien beste
jente i eldste klasse.

Ella Syrrist:
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Vinner av torsdagsregatta-serien beste
jente i yngste klasse.

Vinner av Iversen-prisen for beste
sosiale bidrag i klubben. For hennes
innsats som trener både på sommerseilskolen og i jollegruppa, og for at
hun alltid er positiv, alltid hjelpsom
og sprer om seg med sitt gode humør.
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Årsmelding fra Hovedstyret 2017
Hovedstyret har bestått av:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Leder anleggsutvalg:
Leder Aktivitetsutvalg:
Varamedlem:

Hovedstyret har i foreningsåret
2017 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.
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Moss Seilforening hadde 636
medlemmer 31/12-17, noe som
er en fremgang på 2,6% fra
31/12-16 (620 medlemmer).
Foreningens midler er benyttet
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:
:
:
:
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Truls Holm Olsen
Pål Berntsen
Hans-Peter Raspotnig
Andreas Tjernslie
Frank Henriksen
Hans Christian Grande
Bente Brudal Paulsrud

og forvaltet i samsvar med
vedtak fattet på ordinært
årsmøte.
Regnskaps-, og budsjett- funksjonen er godt organisert og det
utøves en forsvarlig økonomistyring i foreningen.
Samarbeidet med næringsliv og
andre støtteordninger/stiftelser
har gitt viktige bidrag til
finansering av foreningen.
Helly Hansen har vært
foreningens hovedsponsorer.

En stor takk går til alle andre
sponsorer og samarbeidspartnere som har støttet
foreningen gjennom året.
I 2017 har vi dessuten fått
støtte fra ulike offentlige
støtteordninger til både
utvikling av anlegget på Søly og
vårt barne- og ungdomsarbeid.
Disse midlene samt sponsor- og
stiftelsesmidler bidrar i stor
grad til at vårt brede barne- og
ungdomsarbeid kan opprett
holdes, og videreutvikles.

Havn, hus og anlegg
På ordinært årsmøte 2016 ble
det vedtatt å opprette en
prosjektgruppe for å starte
«Fase 2» av «Nye Søly».
Prosjektgruppen har gjennom
2017 gjennomført en rekke
tiltak og det har vært god fremdrift. Det har blant annet vært
fokus på fullføring av arbeidet i
klubbhuset og innkjøp av ny
mastekran. Målsetningene med
prosjektet er etter hovedstyrets
vurdering oppnådd og det er
derfor besluttet å legge ned
prosjektet og den videre
utvikling av anlegget vårt
ivaretas av Anleggsutvalget.
Vi vil takke prosjektgruppen
for god og iherdig innsats!
Det har i flere år vært arbeidet
med å skaffe en ny truck til

havna. Det lykkes høsten 2017
å finne et meget godt alternativ
og den vil være i drift fra juni
2018.
Det henvises for øvrig til
årsberetningen fra Anleggsutvalget
Aktiviteter
Foreningsåret 2017 har som
vanlig vært aktivt med en
rekke aktiviteter både i jollegruppa og i Tur og hav. 2017
har også vært preget av
satsingen på J/70 seilingen som
har vært et vellykket prosjekt i
samarbeid med Soon. Det har
vært god rekruttering av nye
seilere til jollegruppa og
Sommerseilskolen har nok en
gang vært en suksess. Moss har
gjennom året hatt gode

resultater i nasjonale og
internasjonale regattaer og det
skal bli spennende å følge
Mathias Mollatt sin nye
satsning frem mot OL i Tokyo i
2020.
Det henvises for øvrig til
årsberetningen fra Aktivitetsutvalget for ytterligere detaljer.
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.

Truls Holm Olsen
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Årsberetning for Anleggsutvalget 2017

Anleggsutvalget
har i 2017 bestått av Morten
Jansen (havn), Aksel Ellefsen
(havn), Leif Bjerke (hus), Trond
Halvard Andersen (aktiviteter)
og Frank Henriksen (leder).
Firma Havnefruen AS v/Gunn
Rodal begynte som ny havnesjef
i Søly 1 februar 2017.
Havnesjefen møter også fast i
anleggsutvalget.

Signal

Det har vært et godt samarbeide
internt i utvalget og med
forskjellige prosjektgrupper
både i og utenfor utvalget. Flere
store prosjekter, bl.a generell
oppussing av gammel del og
innredning i ny del i klubb-
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huset, ny mastekran, kameraovervåkning og ny truck, har
blitt gjennomført med godt
resultat. Mye av dette har blitt
gjennomført med Fase 2 midler.
Det ble i 2017 innført endringer
mht ansvar for utstyr og
materiell. Aktivitetsutvalget har
ansvar for følgebåter,
båthengere, sjarken og
foreningens joller samt utstyr /
materiell som naturlig tilhører
aktiviteter. Anleggsutvalget har
ansvar for havn, bygninger, tomt
og utstyr / materiell som
naturlig er en del av dette.
Det er også i år på sin plass
med en stor takk til de, både i

og utenfor utvalget, som har
bidratt til å holde hjulene i gang
og sørge for at drift,
vedlikehold, forbedringer og
prosjekter i hus og havn ble
gjennomført og holder en god
standard.

Fellesdugnaden på hus og
havn ble gjennomført lørdag 20
mai. Ca 50 medlemmer stilte
opp, arbeidslisten var lang og
mye ble gjennomført. Dette er
viktig for å kunne opprettholde
standarden på anleggene. Det
var også anledning til å ta
dugnadoppgaver til andre tider,
men interessen var ikke så stor
som forventet.

Søly båthavn.
Det økonomiske resultatet for
havna var fortsatt godt og på
samme nivå som foregående år.

Ny mastekran fra Fyns Kran
Udstyr A/S i Odense er på plass

Det er installert fire overvåkingskameraer fra firma Core
Securities, og gode bilder ligger
på foreningens hjemmeside.
Forsøk med fjernovervåkning
av havna høsten 2017 var ikke
vellykket, men kan bli videreført hvis kvaliteten på denne
tjenesten blir bedre.
Det er kjøpt inn en ny og noe
kraftigere Nilfisk høytrykksspyler til båtvask.
Mastestativene er sikret mot
mye vind med to betonglodd i
hvert skur à 1150 kg, og bør nå
tåle en høststorm eller to selv
da de er tomme for master.

Båtplasser 51 - 60 på A-moloen
er endret fra kategori 8 (4m) til
kategori 4 (3,5m).
Snuplassen nord for klubbhuset
er ferdigstilt.
Det var kraftig vekst av alger i
havna sommeren 2017. Dette
kommer trolig av høyt innhold
av næringsstoffer og dårlig
utskifting av vannet i havna pga
redusert gjennomstrømning i
moloene. For å bedre vannkvaliteten vurderes å få et
kostnadsoverslag for å fjerne en
del store steiner slik at
kulvertene i søndre og nordre
molo igjen blir åpne.
Det var en økning av vakt-skoft
i sesongen 2017 sammenliknet
med året før. Det var innbrudd i
flere båter i sjøen forrige vinter,
og det ble registrert tyveri av tre
motorer på parkeringsplassen.
Fakturering av vinterstrøm for
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Da det lenge har vært usikkerhet
om den gamle trucken, både
maskinelt og konstruksjon
forøvrig, ble arbeidet med å
finne en erstatning prioritert.
Resultatet ble en en brukt SMV
truck som Solvik Båtforening i
Sandvika skulle selge da de
hadde behov for en større
truck. Denne trucken tilfredsstiller de kriteriene som ble satt
og har følgende generelle data:
Årsmodell 2000, ca 7600 timers
driftstid, løftehøyde 7,5m og
kapasitet 18 tonn på 1,2m.
Den er godt utstyrt og i god
stand. Trucken blir levert i mai,
ferdig godkjent for 2018
sesongen, og bør kunne holde i
mange år framover.

og vil bli klar til bruk i 2018
sesongen. Krana kan svinges og
har en kapasitet på 500 kg med
utlegg 5,5m. Det kreves imidlertid opplæring for å bruke
mastekrana, og foreningen vil
arrangere nødvendig kurs for
brukerne.
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båter i sjøen har blitt diskutert.
Det oppfordres til bruk av
kabel med godkjent kWh-måler
for å sikre korrekt betaling for
el-forbruket. Nye regler er
under arbeid.

Brannvesenet / Movar er
informert om at vi ikke har
innført forbud mot å lagre
propan i båter på land, og at
det må påregnes at drivstofftankene kan være fulle. Det er
foretatt en risikovurdering mht
opplag på land.

HMS
Ved kontroll av el-anlegget på
moloene ble det funnet flere
avvik. Alle avvikene er rettet og
el-opplegget på moloene bør nå
være trygt så lenge man bare
bruker godkjente kabler / utstyr
mellom land og båt.
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Olje/slam-utskilleren er tømt for
avfall som er tatt hånd om på
forskriftmessig måte sammen
med annet spesialavfall og vanlig restavfall. Deklarering av
avfall gjøres nå elektronisk iht
nye regler fra myndighetene.
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Det har vært et møte med
brannvesenet om vinteropplag
på land og brannfare mht propan, drivstofftanker og opplag i
nærheten av bygninger.

Automatisk brannalarm til 110
er utvidet til også å omfatte
gammel del, og merking i huset
mht brannsikkerhet er
oppdatert. Hjertestarteren har
fått nytt batteri og er plassert i
skap utendørs på vaktbua.

Klubbhuset
Inntekter på utleie ble noe
redusert i forhold til 2016 pga
oppussing av gammel del høsten
2017.
Orden og renhold, særlig på
kjøkkenet, har fortsatt tidvis
vært et problem.
Fase 2 komiteen, og en
betydelig dugnadsinnsats, har

gitt klubbhuset en fin
oppgradering.
I den gamle delen omfatter
dette bl.a betydelige malingarbeider og ny belysning i begge
etasjer samt nye gulv og
glassrekkverk i 2. etasje.
Teknisk rom i 1. etasje er
ominnredet. Det neste som står
for tur er oppgradering av
kjøkkeninnredning og kioskløsningen.
I den nye delen av klubbhuset
er det satt farger på veggene,
garderobene har fått ny innredning. I møterom og aktivitetsrom er det installert kjøkken,
tv-skjerm, prosjektor og diverse
treningsutstyr.
På grunn av råteskader måtte
vindskier og kåpebord skiftes
på klubbhuset.
12/2-2018
Anleggsutvalget
Frank Henriksen

Årsberetning fra Aktivitetsutvalget 2017
Medlemmer av Utvalget:
Hans-Christian Grande
Per Christian Bordal
Frank Jensen
Per Bakke
Glenn Dyhr Petersen

Årets aktivitetsutvalg har vært
satt sammen av fem medlemmer
hvorav leder var representert i
hovedstyre.
Av større arrangementer har det
i år har det blitt arrangert den
årlige påskesamling, NM for
29ér, Feva og Laser samt finale i
seilsportliga for både 1. og 2.
divisjon.
Det har i Moss vært lange
tradisjoner for å ta på seg store
arrangementer i Seilforeningen.
For seilerne er det ekstra boost

å kunne konkurrere på hjemmebane, for seilforeningen og jollegruppa så er dette en av de
store inntektskildene som gjør
at vi kan gjøre investeringer i
materiell som følgebåter og
utskiftinger og oppgraderinger
på jollene klubben selv eier.
Investeringer for 2018 er lagt
på et nøkternt nivå, med
utskifting av en Feva samt to
nye sett med seil. Ønsker om
både flere Fevaer, ny følgebåt
og en ny stor optimisthenger
står på ønskelisten, men uten
arrangementer og inntekter må
dette dessverre vente til
sesonger hvor vi har mer og
større arrangementer.
Etter fjorårets oppsving i Tur og
Hav har vi i år sett noen færre
båter på vannet. Totalt har det i
år vært 14 båter i Navigare.
Klubbmesterskap ble i år avlyst

på grunn av for få deltakere.
Forhåpentligvis vil vi få dette til
igjen neste sesong.
J70 og formatet med nasjonal
seilsportliga og Grundig Cup
har kommet som et friskt pust
inn i seilsporten. Moss
Seilforening vant i 2016
2. divisjon i seilsportliga og vi
rykket dermed opp til
1. divisjon som vi også vant i
2017! På trappene står nå
kvalifisering til Champions
league i Porto Cervo i slutten av
mai. Samtidig satses det videre
både på det lokaleprosjektet
som Pål Berntsen og Magne
Klann dro i gang som et
samarbeid mellom Moss og
Soon, og den nasjonale
seilsportliga.
Aktivitetsutvalget
Hans-Christian Grande
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Årsmelding fra Tur & Hav 2017
I 2017 har Tur & Hav
arbeidsgruppen bestått av:
-Alf Hvidsten
-Jan Klausen
-Hans Christian Grande
-Frank Jensen
Det har gjennom året vært
avholdt 4 møter.
I løpet av sesongen har følgende
arrangementer gått av stabelen;

- Navigare Cup 2017
- Høsttur til Holmestrand som
sesongavslutning
- Vinterfest og premieutdeling
NC 2017 i nyoppusset
klubblokale
- «Medlemsmøte» og valg av
båteiernes representant til
Anleggsutvalget.

Året har vært preget av lav
oppslutning om arrangementer.
Det har vært vrient å finne
fristende innhold for
temamøter, de fleste tema synes
å være oppbrukt. Vi trenger å
tenke nytt og prøver å
arrangere quiz i løpet av
vinteren 2017.

For T&H
Frank Jensen
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- Førstehjelpskurs (hjertestarter)
i regi av Redningsselskapet

- Enkelt regelkurs som
forberedelse til Navigare Cup
- Pinsetur til Havna Hotell
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Navigare Cup

Foto: Per Bakke

Årsberetning Jollegruppa 2017
Jollestyret har i 2017 bestått
av
Per Christian Bordal (leder)
Fredrik Bakke,
Nina Bruaset,
Erik Juritz,
Anders Oswald,
Helene Thorkildsen Grønndal
og
Sjur Sannerud.
Moss Seilforenings jollegruppe
er inne i en meget god utvikling.
I tillegg til et jevnt tilsig av nye
seilere har jollegruppa nå også
flere hender og hoder til
frivillighet. Dette hører jo
selvsagt sammen, men er
uansett hyggelig å registrere.
Søly er et godt sted å være for
gammel og ung, og et hyggelig
sted å bidra!

Jollegruppa/aktivitetsutvalget
hadde tre store arrangementer i
sesongen 2017.
• NM for Laser (4.7 og Radial),
29er og Feva. NM’et for
ungdomsseilerne ble
arrangert i sedvanlig
Mosse-stil den 29. juni til
1. juli: Sol, flotte seilforhold
og et prikkfritt arrangement
både på land og vann.
Det var mange frivillighender som bidro til at dette
ble et så godt arrangement.
• NM for Laser Standard. NM
for Laser Standard ble
arrangert i oktober. Aldri før
har et NM blitt arrangert så
effektivt. 6 flotte løp rett
utenfor moloen.
Avslutningsdagen var

seilingen gjennomført,
NM vinnere kåret og
hedret og Søly ryddet før
kl 1445!
• Seilskolen har i en årrekke
vært drevet godt på Søly.
Frem til 2016 ble driften
gjennomført av eksterne på
eget initiativ og risiko.
Sommeren 2017 tok Moss SF
tilbake driften av
sommerskolen.
Sommerskolen ble igjen en
stor suksess. 124 deltagere
gjennom 4 sommeruker.
Sommerskolen har de siste
årene blitt Moss Seilforenings
viktigste verktøy for
rekruttering av barn. I 2017
begynte 22 barn fra sommerskolen på høstens nybegynnerkurs i seiling.
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Optimist Nybegynner
gruppa:

Signal

I år valgte vi å vente med
oppstart av nybegynner kurset
til etter sommeren. Det var flere
årsaker til dette. Den store
gruppa med nybegynnere som
begynte sesongen før gjorde at
vi heller prioriterte å ta vare på
disse og beholde dem i jollegruppa.
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Vi hadde også et kapasitetsproblem i forhold til utstyr, følgebåter og trenere til å starte et
nybegynner kurs. Dette må
være første gang at vi har
måttet sette opp venteliste for
barn som vil seile hos oss!
Vi anbefalte alle som ville starte
på nybegynnerkurs til høsten, å

delta på sommerseilskolen. Det
var 17 ivrige barn fra sommerseilskolen som begynte på
høstens nybegynnerkurs i
optimist. De trente to ganger i
uken, og samholdet og engasjementet hos ungene og
foreldrene virker veldig bra.
Det blir spennende å følge
denne gruppa videre!
Trenere var Per Christian
Bordal, Therese Kastet og
Trond Hallvard Andersen.
Optimist Videregående gruppa:
Gruppa startet med 17 seilere
fra nybegynnerkurset! Dette må
være den største videregående
gruppa vi har hatt på lenge, og
fokuset ble å ta godt vare på
alle. Vi fikk inn Frode Jørstad

som trener en gang i uken, samt
Maren Holm Olsen og Eirik
Bakke.
Ungene lærte å bli trygge i
båten og på vannet i til tider litt
vanskelig vindforhold. De lærte
å få kontroll over båten og bli
klare for eventuelt å seile
regattaer.
Gruppa ble etter hvert slått
sammen med Regatta-gruppa.
Nivået ble da gradvis mer likt
ettersom videregående seilere
lærte av de eldre og mer erfarne
regattaseilerne.
Gruppa deltok på torsdagsregattaer og noen var også med
på både pinseleir og
Østfoldcup! Så dette lover bra
for neste sesong!

NC-gruppa Optimist/
regattagruppa
Optimist.
Regatta gruppa bestod av cirka
15 gutter og jenter med Simen
Syrrist, Therese Kastet og Olav
Bakke som trenere. Gruppa har
til trent både med Videregåendegruppa og NC-gruppa.
Flere av seilerne på regatta
gruppa har deltatt på
Østfoldcup, noen OASer,
pinseleiren, torsdagsregattaer og
andre samlinger. De har også
vært med på seilakademiet.
NC-gruppa på vårsemesteret
bestod av 4 seilere med Sjur
Sannerud som trener.
Etter sommeren ble en stor del
av regatta-gruppa flyttet opp til
NC-gruppa. I tillegg begynte
Emil Røgeberg fra Sarpsborg å
seile for oss. Trenere ble da Sjur
Sannerud og Simen Syrrist i
godt samarbeid.

Sesongen har vært hektisk. Den
startet med Frostbite i Soon, der
vi hadde bra deltagelse. Solen
stekte, og det var lite som minte
om frostbite.
Deretter fulgte samlinger og
regattaer tett i tett gjennom
april, mai og juni. Vi hadde i år
påskesamling også for
optimister på Søly, og det ble en
kjempesuksess med nydelig vær
og føre og de beste trenerne. 24
seilere fra flere klubber deltok,
derav 11 mosseseilere.
Pinseleiren på Fjærholmen
hadde også i år stor deltagelse
fra Moss, med det tradisjonelle
Mossebordet på brygga.
I tillegg har vi kjørt seilakademi
fire tirsdager etter skoletid med
Mathias Mollatt som trener, og
det var en kjempesuksess.
Nesten alle fra NC og regattagruppa optimist deltok.
Foreldre hadde ingen adgang,
og dermed måtte ungene selv

skifte og rigge båter og heller
hjelpe hverandre. Dette gikk
over all forventning, og ungene
opplevde enorm mestringsfølelse og selvstendighet.
Seilakademiet fortsatte fire
tirsdager på høstsemesteret
også, da med Caroline Heiberg
som trener. Foreldre serverte
enkel varm mat til seilerne.
Deltagelsen har ellers vært stor
på alle Østfoldcuper og flere
OASer, i tillegg til våre egne
torsdagsregattaer og klubbmesterskap. Sara og Ella Syrrist,
Cornelius og Cedrik Sannerud
og Herman Andersen deltok
også i Coming Stars i NM
optimist i Sandefjord, og alle
klarte seg veldig bra. Hele
gjengen bodde på hytta til
Hermans besteforeldre.
Herman var eneste mosseseiler i
år som deltok på alle 4 NCer.
Familien Andersen fikk altså for
første gang prøve å reise over
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fjellet til Bergen og til Stavanger
med rib og jolle på slep. Vi
reiste i selskap med Sarpsborg
Seilforening, og det ble en
hyggelig tur begge gangene.
Johannes Silnes, Cedrik,
Cornelius og Sara deltok også i
Tønsberg. Siste NC i Bundefjorden var hele gruppa på 12
seilere med. Ikledd Moss
Seilforenings vester ble vi godt
lagt merke til.
Sjur Sannerud var trener, og
Simen Syrrist grillpølse sjef/
trener på vannet.
Dette ble en veldig hyggelig
opplevelse for både store og
små, og en god introduksjon til
Norgescupen. Neste sesong er
målet at alle skal være med på
de fleste NCer!

Feva-gruppa:

Det har vært gjennomført flere
vellykkede treningssamlinger
med meget bra deltagelse.

Mange deltok også på sommerseilskolens treningsgrupper i
sommerferien. Herman

RS Feva-gruppa har også denne
sesongen hatt stor pågang, med
venteliste for å komme med i
gruppa!

- Påskesamlingen ble vel
gjennomført. Det ble noen
fantastiske dager med strålende

Andersen og Emil Røgeberg
deltok også på Mesterskapssamlingshelg på Bolærne i juni.
Vi har også hatt samarbeid med
jollegruppa i Son og Nesodden i
høst, med felles treninger samt
flere treningshelger etter høstferien. Vår egen høstsamling
med overnatting på klubbhuset
og rib-tur til Peppes har også
blitt en populær tradisjon.
Den store deltagelsen av
optimistseilere fra Moss på
regattaer utenfor klubben blir
lagt merke til, og vi har flere
spennende år foran oss med
denne fine gruppa.

Noen har sluttet og noen har
kommet til underveis. Blant
annet har flere begynt etter å ha
forsøkt Feva på sommerskolen.
Det har vært godt oppmøte på
treningene selv om ikke alle har
hatt en fast makker.
Det å finne en passende makker
er ikke enkelt, så vi har i år som
i fjor rullert noe på hvem som
seiler med hvem. Ungene lære
av hverandre, og vi ser at det er
lurt å prøve å være både gast og
rormann før man til slutt finner
den rollen man trives best med i
båten.

vær. 5 båter var i bruk, og hele
11 Feva-seilere deltok. Seilerne
fikk mange timer på vannet, og
lærte mye.
- I forbindelse med sesongstart
og Østfold cup 1. mai, ble det
30. april arrangert treningssamling på Søly, hvor hele 26
RS Feva-seilere deltok.
Det ble litt mye vind for de
ferskeste seilerne utover dagen,
mens det for de litt mer erfarne
ble flotte og utfordrende seilforhold.
- Høstsamlingen har blitt
gjennomført med timer på
vannet, seilteori, film, god
stemning, pizza på Peppes og
overnatting på klubbhuset.
- I tillegg har det også, i samarbeid med Son seilforening
vært arrangert 2 treningshelger i
oktober/november.
Pinseleir på Fjærholmen
2. - 5. juni. Litt hustrig og kaldt
i år, og til tider mye vind. Men
temperaturen til tross var det
god stemning på vannet og ved
mosselangbordet på brygga.
Moss stilte med 2 Fevaer, og det
var totalt hele 17 båter som
deltok i Feva-klassen
Det har vært god deltagelse på
torsdagsregattaene, og på
klubbmesterskapet i høst deltok
samtlige 7 båter.

NC2 ble arrangert av Drammen
seilforening på Rødtangen
27. - 28. mai. De arrangerte
også i en treningssamling i
forkant, med overnatting på
klubbhuset. Henrik Bordal fra
Moss Seilforening var med som
trener. 2 båter deltok fra Moss.
Siste Havfonncup var i Asker
16. - 17. september. Her deltok
to båter fra Moss.
Moss stod i år som arrangører
av NM, helgen 30.06 - 01.07.
Det ble en fantastisk NM-helg
på Søly. Det var strålende vær
og flotte seilforhold, og vi fikk
meget gode tilbakemelding for
vår gjennomføring av arrangementet både på vann og til
lands. Vi hadde meget god lokal
deltagelse, med hele 6 av totalt
19 båter.
Sportslig har Ida Olstrøm og
Nora Bruaset Andersen også i
år gjort det meget bra, med en
ny sammenlagtseier i Havfonncup og en 3. plass i NM! Nora
og Ida ble også klubbmestere og
vinnere av torsdagsregattaene.
Andreas Pettersen og Marius
Pettersen har trent gruppa
gjennom sesongen.

29er gruppa:
29er gruppa startet opp med 4
seilere i 2017. Det var Mathias
Silnes, Henrik S Bordal,
Caroline Heiberg og Marie S
Bordal. Alle 4 startet sesongen
med påskesamling og
Europacup i Cavalaire i

Frankrike. Det ble 9 dager med
bra seiling under sol og fine
vindforhold. Begge båtene
hevdet seg godt i sølvfinalen –
god progresjon fra 2016. Videre
utøver våren var det to
ukentlige treninger på Søly med
Per Christian Bordal som trener.
Vårsesongen ble avsluttet med
Kieler Woche og NM på
hjemmebane. Begge båtene
seilte meget godt i Kiel, Henrik
og Eirik gjorde nok «karriere
beste» under stormønstringen i
Kiel. NM på hjemmebane ble
igjen resultatmessig opptur –
men arrangementet var topp og
Søly/Moss visste seg fra sin
beste side.
Gjennom sommeren avsluttet
Caroline og Marie sitt 8-årige
«partnerskap» som konkurranseseilere i 29er klassen. Marie
seiler videre sammen med ny
makker fra Tønsberg og
Caroline håper vi å få glede av
som trener i MSF i lang tid
fremover. Her kan hun øse av
sin kunnskap innen tomannsjolle-seiling.
Marie og hennes ny makker
seilte EM i Quiberon i
Frankrike i august. Tross i lite
tid sammen i båten seilte de til
tider glimrende – en av dagene
med plasseringene 3, 7 og 10!
De var imidlertid for ujevne
gjennom uken slik at totalresultatet ikke ble helt topp.
På tampen av sesongen var det
veldig hyggelig at 29er klassen
doblet seg i antall seilere/båter.
Wilma Asting, Hedda Berntsen,
Ida Olstrøm og Nora Bruaset
kom i september/oktober igang
med trening og det lover veldig
godt for en aktiv klasse på Søly
i 2018!
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Årets første Havfonn-cup ble
avholdt i Tønsberg 13. - 14.
mai Det var svært varierende
seil-forhold i løpet av helgen.
Siste dag var det lite vind hvor
Fevaene fikk gjennomført to
race, men da tredje startet ble
det tjukk tåke og null sikt. På
toppmerket måtte Per Christian

blåse i en fløyte som tåkelur.
Og båtene måtte telles inn for å
være sikker på at man fikk med
seg alle. En ny og spesiell
erfaring for seilerne.
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Mathias Mollatt, Karl-Einar V. Jensen, Espen Tønnesson, Erlend Rødsten
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Etter å ha vunnet seilsportsligaens 2. divisjon i 2016 var
det opprykk til 1. divisjon i
2017. 1. divisjon har et helt
annet nivå og vi var spente på
hvordan dette skulle gå.
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Med seier i første stevne i svært
lite og varierende vind gå
selvtillit, og vi var klare for
neste stevne i Sandefjord med
god selvtillit. Utfordringen i
Sandefjord var at det blåste
mye, skikkelig mye, men vi
seilte godt i mye vind og vant
også dette stevne. Som forening
viser vi stabil god seiling under
de fleste forhold og ikke minst
med ulike lag. Stevne i Larvik
vant vi 2. plassen etter mye bra
seiling. Stevne i Moss endte
med 8. plass etter rett og slett
dårlig seiling på lørdag,

søndagens eneste seiling endte
med seiler, heldigvis!
Lagene har bestått av følgende
personer:
Oslo: Mathias Mollatt,
Karl-Einar V. Jensen, Espen
Tønnesson og Erlend Rødsten.
Sandefjord:
Karl-Einar V. Jensen,
Pål Tønnesson, Jørn-Erik Ruud
og Andreas Petersen.
Larvik: Monica Rodal, Espen
Tønnesson, Pål Tønnesson og
Andreas Petersen.
Moss: Karl-Einar V. Jensen,
Øyvind Vedler (lørdag),
Marie Bordal (søndag),
Jørn-Erik Ruud og
Andreas Petersen.

Mandager har J/70 bredde
gruppen treninger med stort sett
alle 3 båtene på vannet hver
gang.
2018 sesongen blir spennende
for foreningen og ligaseiling.
Seieren i seilsportsligaen gjorde
at vi er tatt ut til kvalifiseringen
til Sailing Champions League
2018 i Italia i mai/juni. Målet er
å kvalifisere foreningen til
finalen i Sailing Champions
League 2018 som avholdes i St.
Moritz i september. Det vil bli
organiserte treninger for liga
satsningen på onsdager med
oppstart rett over påske.
Med seilerhilsen,
Jørn-Erik Ruud
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Pål Tønnesson, Andreas Petersen, Monica Rodal, Espen Tønnesson
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Hankø
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Storsatsing på J/70 i Moss Seilforening

Etter over ett års planlegging
stiftet Moss SF og Soon SF en
egen forening som gikk til
anskaffelse av 3 J/70 i 2017.
Dette er den desidert raskeste
båttypen i Europa og det er gøy
å være en av de første klubbene
i Skandinavia med klubb-eide
båter.

Flere nye seilere har
meldt seg inn i løpet av året.
Dette er veldig gledelig.
Foreningen hadde i 2017 29
medlemmer i 2017, 13 fra Soon
og 16 fra Moss. I tillegg kom
det en del seilere på dropp inn.
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Hver mandag kl 17.45
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Dette skal være en satsing både
i bredde og topp. Samtidig som
båtene sikrer våre seilere i
Europatoppen gode treningsmuligheter skaper båtene også
rom for horisontal rekruttering.
Med dette mener vi å kunne
fange inn alle aldersgrupper
som kommer fra andre idretter
eller seilte jolle for mange år
siden. Her kan man komme
som uerfaren seiler, betale
medlemskontingent, få
opplæring og bli med å seile.

Foreningen satset på mandager
som seilingsdag og seilte
gjennom hele sesongen, også i
fellesferien. Hver mandag kl
17.45. Båtmann Magne Klann
klargjør båtene og seilerne
møter med baggen på brygga og
går rett i båtene. I 2018 vil det
også bli lagseiling for faste lag
på onsdager. Tidspunkt? Ja riktig, 17.45.

Utdrag fra årsberetningen;
Økonomi
3 nye J/70 båter til en totalkostnad på kr 1.276.032,- ble kjøpt
inn i 2017. 2 stk gjennom
låneopptak og en ved hjelp av
sponsormidler og kontingent fra
seilerne.
Sum driftsinntekter i 2017
endte på kr 503.948 hvorav
reklame/ gaver (kr 267.000,-)
og kontingenter (kr 167.100,-)
utgjør største inntektskilder.
Foreningen hatt også hatt inntekter på utleie til regatta-arrangementer i regi NSF samt noe
eventseiling.
Sum driftskostnader endte på kr
431.536 hvorav avskrivning (kr
255.200,-) og båtansvarlig (kr
55.403,-) er største enkeltposter.
Foreningen gjør opp første
driftsår med et overskudd på kr
53.704,-.

Foreningen har hatt stor
medieoppmerksomhet på sosiale

medier, i lokalpressen og sågar
NRK Dagsrevy innslag.

Båtene ble også nr. 3 og 4 i sin
klasse i Hollenderseilasen.

Medlemmene seilte alle 4
Grundig Cup og ble nr 2.
sammenlagt med et mix lag fra
Soon- og Moss. Et mosselag ble
videre nr 5 i nordisk mesterskap
på Hankø og mix lag seilte innledende seilaser i Mesternes
Mester.

Indirekte har klubben også –
gjennom utlån av båter til trening bidratt vesentlig til at
Moss SF vant Seilsportligaen.
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Aktivitet og sportslige resultater
Inklusive Drop In har det vært
over 30 seilere på vannet hver
mandag gjennom hele sommeren. Dette fungerte meget godt.
På høsten ble også 15 Feva-seilere invitert til å prøveseile –
med stor suksess.
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Se de unike bildene fra Grundig Cup på
innsjøen Bygdin langt til fjells
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Aldri før har seilere fra Moss Seilforening deltatt i fjellregatta 1060 meter
over havet på innsjøen Bygdin. Fjerde runde i Grundig Cup ble arrangert
helgen 23./24. september. Ikke lenge etter la isen seg.
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Møt Øyvind Bordal:
Om livet på havet, kjærligheten til seilbåten
«Miss X» og å miste alt til orkanen Irma

Signal

Av Thor Chr. Jensen
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Mossingen Øyvind Bordal (50)
er forfatter, seiler og bosatt i
København. Han er storebroren
til Moss Seilforenings allestedsværende Per Christian Bordal.
Begge brødrene har saltvann i
blodet og er like oppslukt av
seiling. Mens Per Christian bor
på Jeløya har Øyvind bodd i
København siden 1992.

eneste gang. Det var vel andre
ting som lokket. Primært seiling
og skriveri, to områder hvor
man med litt velvilje kan si at
den egentlige utdannelsen endte
med å finne sted,» skriver
Øyvind om seg selv på hjemmesiden til medieselskapet Blue
Ocean Media som han etablerte
i 2004.

«Har studert psykologi, historie
og pedagogikk ved universitetet
i hhv. Oslo og København –
men endte som ”dropout” hver

Øyvind har seilt de fleste båttyper, fra joller til store kjølbåter, både singel/shorthanded
og med store mannskaper, og

på alle nivåer opp til internasjonalt nivå.
6. september i fjor skjedde det
alle båteiere frykter. Øyvinds
seilbåt «Miss X» gikk tapt
under orkanen Irma i Karibien.
Hvordan reagerer man egentlig
når man mister sin båt? Signal
har fått lese Øyvinds egne
beretninger på Facebook og
hans artikkel om hendelsen
publisert i det danske båtbladet
Bådmagasinet.
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Båten ble solgt videre, og eieren
før Øyvind hadde båten i 12 år

Signal

«Miss X» var en X 452 bygget i
Haderslev i Danmark i 1988.
Båten ble knust til pinneved
under orkanen Irma i St. Martin
i Karibien 6. september 2017.
«Miss X» var en seilbåt med en
dramatisk historie. Båten ble
bestilt av en hollandsk
narkohandler som døpte båten
«Nix Miss Me» og vant i ARCregattaen fra Kanariøyene til
Karibien. Etter at eieren ble
drept i Amsterdam, ble båten
solgt til en hollandsk regattaseiler som deltok i Fastnet,
Cowes Week og de andre store
regattaene i Sør-England på
nittitallet.
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og giftet seg med sin kone om
bord i cockpit. Også denne
eieren seilte båten tur retur
Karibien.
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Det var i 2014 at Øyvind, hans
daværende danske kone og
kameraten Iben Wennersten
seilte «Miss X» over Atlanterhavet i ARC-regattaen.
Istedenfor å seile båten hjem
igjen ble båten liggende i
Karibien for å kunne seile mer i
området. Siden da har «Miss
X» har vært innom stort sett
alle øyene mellom Tobago og
Puerto Rico. Båten lå som oftest
i opplag i orkansesongen fra
juni til november, mens Øyvind
var ute på havet med båten i
vinter- og vårmånedene. De to
siste årene var basen på St.
Martin.

I september i fjor lå «Miss X»
fortøyd i en bøye i St. Martin,
under oppsyn av hans venn
Andy. Øyvind var hjemme i
Norge da meldingene kom om
orkanen som var under oppseiling i Atlanterhavet. Det
skulle bli Irma, den mektigste
orkanen noensinne målt i
Atlanterhavet som traff St.
Martin med full kraft.
7. september sendte Øyvind ut
den første meldingen på
Facebook om at «Miss X»
trolig var tapt.
«Miss X is presumed lost after
the hurricane Irma.
Miss X ligger på St. Martin,
som stort sett er jevnet med
jorden etter at den verste

orkanen som noensinne er målt
i Atlanteren traff øya i går. Det
kommer ingen informasjon ut
fra øya akkurat nå, ettersom alt
er ødelagt. Men vi kan si farvel
til Miss X. Det vil være et
mirakel dersom hun har
overlevd Irma. I det store
perspektivet er det en liten ting,
når hele det nordlige Karibien
ligger i ruiner og folk har mistet
alt. Men for meg er det som å
miste en nær venn.
Øyvind.»
Containere fløy gjennom luften
og husene ble jevnet med
jorden. «Miss X» ble revet løs
fra den forsterkede bøyen der
hun lå i Simpson Bay rett ved
flyplassen. Båten slått til pinneved mot steinene inn ved land.
Skroget ble delt i to, masten

knakk i flere deler og interiøret
hang ut av båten. Det var et
sørgelig syn der seilbåten lå
knust blant restene av annet
vrakgods etter orkanens
herjinger.
«Helt galt. Som mange vil
huske fra mediene, ble Karibien
truffet av tre kategori femorkaner (den høyeste
kategorien) i løpet av to uker.
Det har aldri skjedd før. Den
første - Irma - ble den verste
tropiske orkanen noensinne
målt. Og den traff St. Martin
100%. Biler og containere fløy
gjennom luften, 80 % av
husene ble ødelagt. Antallet
omkomne er stadig ukjent men
det var hundrevis av døde,»
skrev Øyvind på Facebook.
St. Martin var et katastrofeområde og hollandske soldater ble
satt inn for å stoppe
plyndringene og drapene.
19. september kom beskjeden
han fryktet fra St. Martin.
«Confirmed information – Miss
X is lost,» skrev Øyvind på
Facebook.

19. november var Øyvind selv
tilbake på St. Martin for å
inspisere skadene på «Miss X».
«Som man kan se på bildene, er
Miss X fullstendig knust. Jeg er
på St. Martin akkurat nå for å
si farvel. Man blir knyttet til en
båt man har levd så mye i, og
som har båret en over stort hav.
Men i det store bildet her ute er

det selvfølgelig en liten ting,»
skrev Øyvind.
«Nå starter noe nytt: En ny båt
vil danne basis for kommende
års utvikling som seiler,
journalist, forfatter og ikke
minst menneske,» skrev
Øyvind.
26. november forlot Øyvind
St. Martin etter en uke på øya.
«That’s it. Boat buried. Going
home,» skrev han på Facebook.
Øyvind skrev sin historie om
tapet av «Miss X» i danske
Bådmagasinet.

«En meget rørende beretning.
Ærligheten og kjærligheten til
båten, drømmen, er følt inn til
det innerste når man leser
beretningen. Det er et stort tap
og enhver sjømanns frykt å
miste sitt skip den måten. Alle
tanker med deg og i håpet om
at drømmen kan forfølges på et
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“Så kom mailen jeg fryktet og
har ventet på i 12 døgn. Jeg
hadde et håp så lenge det ikke
kom noen informasjon ut fra St.
Martin. Men natt til søndag
kom mailen fra Andy og Marie,
som passet på henne. De hadde
overlevd, men måtte gjemme
seg i seks døgn etter orkanen,
mens folk ble myrdet i gatene i
Marigot. De klarte til sist å
flykte til flyplassen og komme
seg ut med siste fly som evakuerte britiske statsborgere. De
skrev til meg fra Florida hvor
de er i sikkerhet, men de har
mistet alt. Ifølge dem ligger

Miss X nå halvt sunket langs
kysten i lagunen med skroget
knekket i to og masten delt i
tre. Så snart sikkerhetssituasjonen tillater det drar jeg
ned og sier farvel til henne. Jeg
regner med å lukke denne
Facebook-siden om ikke lenge.
Det blir ikke flere eventyr med
Miss X. Men jeg vil gjerne si
takk til alle dere som har fulgt
med på reisen. Det har vært
fantastisk, livsforandrende.
Håper det har vært til inspirasjon. Som alltid når en dør
lukkes, så er det en annen som
åpnes,» skrev Øyvind.
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senere tidspunkt,» skrev danske
Sebastian på Facebook.
«Det er den første artikkelen i
Bådmagasinet hvor tårene ikke
kan holdes tilbake. Sterk
beretning og din smerte må
være så mye sterkere. Takk
fordi vi fikk følge deg og «Miss
X»,» skriver danske Trine.
«Litt gaffatape og noe sikaflex,
så er den klar igjen,» skrev
danske Mikkel i et forsøk på å
muntre opp Øyvind.
Blant seilere er det intet
problem gaffatape ikke kan
løse, men selv ikke gaffatape
kunne redde «Miss X» nå.
Øyvind har kjøpt seg en ny båt,
en Pi-14. En del seilere husker
kanskje den danske, futuristiske
karbonbåten som dessverre
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veltet kort tid etter sjøsetting.
Båtens stabilitetsegenskaper var
en katastrofe, men Øyvind
mener Pi-14-konseptet er
spennende. Han peker på
følgende stikkord:
- En veldig lett båt i karbon,
med potensielt lav planingsterskel.
- Lang vannlinje, som gir
potensielt høy skrogfart også i
deplasement-modus.
- Dyp bulbkjøl gir høy stabilitet
og dermed kraft (krever imidlertid det riktige forholdet mellom
bulbens og riggens vekt, hvilket
ikke var tilfelle fra starten).
- Kjølen kan heises opp, så det
er adgang til havner og grunne
farvann.
- Stort, åpent cockpit med
jollegarasje under – og mye
stueplass.

- Enkel båt, med rorkult og få
systemer som krever vedlikehold.
- Miljøvennlig båt, med elmotor
som lades av sol/vind/
hydrogenerator.
- Åpent, nytenkende interiør
med masse lys og romfølelse.
- Singlehand-vennlig.
«Jeg har nå overtatt båten, og
vil ombygge den, så de
problemer det har vært med
stabilitet og seilegenskaper blir
løst,» skrev Øyvind på
Facebook.
«Miss X» er død. Pi-14 skal
bringe arven videre.

Stay safe!

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

Signal

MOSS SEILFORENING
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