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Hovedstyrets leder Truls har ordet

Julenissen kom
tidlig til Moss
Seilforening i år
Visjonen til Moss Seilforening er
”Livslang seiling”. Denne visjonen
er understøttet av flere innsatsområder som skal bidra til at vi
når målet. Hovedstyret har høsten
2018 arbeidet med å gjennomgå
strategidokumentet 2013 til 2023
for å kartlegge hva vi har lykkes
med og hva bør sette fokus på
fremover. Det har vært en nyttig og
spennende øvelse og resultatet av
dette vil vi presentere på årsmøte
2019.

Det har skjedd mange spennende
og positive ting i foreningen vår i
2018. Først og fremst må jeg
trekke frem at vi ble tildelt
Mossianaprisen i 2018. Ordføreren
i Moss holdt en flott tale til
foreningen under Mossedagene og
understreket betydningen av det
arbeidet vi gjør for særlig barn og
unge. Jeg er veldig stolt av å få lov
til å stå spissen for en så flott
forening og motta denne prisen på
foreningens vegne. Jeg håper dere
alle tar prisen til dere, som et
tydelig tegn på at den innsatsen
som dere har lagt ned gjennom
mange år er blitt høyt verdsatt av
innbyggerne i Moss.

Signal

Julenissen kom tidlig til Moss
Seilforening i år. Banksjef Even i
DNB Jørgensen dukket opp i
starten av desember og overrakte
en sjekk på 400.000,- . Sjekken ble
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tatt imot av en av våre yngste
medlemmer Sivert Johannessen (3).
Pengene er vil bli brukt til ny
følgebåt og nye RS Fevaer. Slike
gaver betyr veldig mye for vår
forening slik at vi kan låne ut båter
rimelig og slik at økonomi ikke blir
noen barriere som stenger noen
ute som har lyst til å drive med
seiling.

Tirsdagene har fortsatt som den
store seildagen i foreningen vår.
Det er fantastisk å se seilere i alle
aldre glede seg over å skulle
tilbringe noen timer på vannet.
Enten det er i en Optimist eller i en
kjølbåt. Været i 2018 satt jo også
en fantastisk ramme for dette. Det
var kanskje tidvis litt lite vind, men
det var sjelden bruk for noe annet
shorts. Kjølbåtsesongen ble
avsluttet med et flott klubbmesterskap Jeløy Rundt.

Norgescup for Optimist i mai ble
et flott arrangement i Søly og var
et viktig treningsmål for våre
yngste seilere. Det deltok over 200
seilere i flere ulike jolleklasser og
det ble en strålende helg i Søly.
Anleggsutvalget har jobbet videre
med å vedlikeholde og oppgradere
anlegget på Søly . Det har i løpet
av året kommet på plass ny truck,
ny mastekran og bom på
utsettingsrampe. Klubbhuset har

også fått en etterlengtet oppgradering bla på kjøkkenet. Tiden
for de store investeringer er vel nå
over og fokus fremover blir å fylle
det flotte anlegget vårt med
seilglade barn og voksne i alle
aldre !

Driften av vår forening er tuftet på
frivillighet og dugnad. Ikke bare
bidrar det til at vi får ting gjort i
foreningen vår, men det bidrar
også til felleskap, tillit og
vennskap. Vår kasserer Hans-Peter
Raspotnig har gjennom en årrekke
nedlagt mange timers arbeid for
Moss Seilforening. Det blir
vemodig når nå Hans Peter har
varslet sin avgang som kasserer
fra kommende årsmøte. Jeg har
imidlertid full forståelse for
avgjørelse og ikke minst for at det
nå skal frigjøres mer tid til å seile !
På vegne av foreningen vil jeg
takke deg for den fantastikse
innsatsen i alle år Hans-Peter og
god seilas videre !

I skrivende stund nærmer vi oss
halvgått februar og det betyr at det
kun er et par måneder igjen til
båtsesongen igjen er over oss.
Mitt håp for kommende sesong er
at vi alle skal seile enda mer og
bidra til enda mer liv og røre på
Søly!

Vår egen Per Christian Bordal
om jobben som sjef i Norges
Seilforbund og steget bort fra
«arbeidet på brygga»

Per Christian i frisk kryss på Gardasjøen ifjor. «Nesten like bra som Værla.»

Etter cirka ti års engasjement

2018 har vært et veldig godt år
for norsk seilsport. Under World
Sailing VM tok Norge fire

nasjonsplasser til OL i Tokyo i
2020. Det er vi veldig godt
fornøyd med. Norske junior
seilere imponerte stort under
World Sailings junior VM.
Her kom norske juniorer hjem
med to gullmedaljer (29’er jenter
og 29’er gutter) samt en 5. plass
(Laser Radial gutt).
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innen forskjellige felt i Norges
Seilforbunds drift, ble jeg i
årsskiftet 2017/2018 bedt om å ta
over som Generalsekretær i
Seilforbundet.
Det var med litt blandede følelser
jeg så ja. Mange har vel sett og
erfart på Søly at jeg trives veldig

godt nærme seil-aktiviteten.
Således er en slik stilling et steg
bort fra «arbeidet på brygga».
Men det ligger mange andre
utfordringer i rollen som gleder!
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Per Christian har ikke glemt gamle kunster fra utallige NM i Europajolle. Her i en RS Aero, en mulig arvtager
etter Laseren.

Signal

Det har vekket internasjonal
oppsikt! Det er også moro for
norske barn- og ungdomsseilere,
også på Søly, at når man nærmer
godt Norges Cup-nivå – så er
man faktisk også på meget godt
internasjonalt nivå. For å
komplettere bredden i gode
norske regattaresultater så avsluttet soningen Claus Landmark
med mannskap regattasesongen
med å bli vedens mester i ORCi
(storbåtseiling).
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Drift av Norges Seilforbund, med
121 seilforeninger og cirka
23.000 medlemmer, handler om
langt mer enn å oppnå gode
regattaresultater. Vi har blant
annet et ansvar for å veilede
foreningene i bredde- og
rekrutteringsarbeidet for å sikre
god tilvekst av seilere. Her satte
vi i gang arbeidet med et nytt
mestringsbasert opplæringsprogram på slutten av 2018.
Dette skal prøves ut på unge

seilere også i Moss Seilforening
sesongen 2019.
Ellers var mitt første år som
generalsekretær preget av å få
kontroll på en utfordrende
økonomisk situasjon for seilforbundet. Dette arbeider har gått
bra. Jeg gleder meg til «å få øya
ut av båten» i 2019, og videreutvikle seilforbundet til å bli et
forbund for alt fra glade tur- og
amatørseilere til OL-vinnere.

Årsmelding fra Hovedstyret 2018
Hovedstyret har bestått av:
•
•
•
•
•
•
•

Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Leder anleggsutvalg:
Leder Aktivitetsutvalg:
Varamedlem:

Hovedstyret har i foreningsåret
2018 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.

Moss Seilforening hadde 632
medlemmer 31/12-18, noe som
er en nedgang på fire medlemmer
fra 2018. Foreningens midler er

Truls Holm Olsen
Pål Einar Berntsen
Hans-Peter Raspotnig
Andreas Tjernslie
Lars Jørgen Kopperud
Fredrik Bakke
Bente Brudal Paulsrud

benyttet og forvaltet i samsvar
med vedtak fattet på ordinært
årsmøte.

Regnskaps-, og budsjettfunksjonen er godt organisert og
det utøves en forsvarlig
økonomistyring i foreningen.

Samarbeid med og bidrag fra
næringsliv og stiftelser/foreninger
har gitt viktige bidrag til
finansering av foreningen. Helly

Hansen har vært foreningens
hovedsponsorer, men vi har også
fått økonomisk støtte bla fra
Seatronic som bryggesponsor.
En stor takk går til alle for
støtten.

I 2018 har vi dessuten lykkes
med å få vesentlige bidrag fra
ulike stiftelser og foreninger.
Sparebankstiftelsen DNB var det
største bidragsyter med
kr 400.000. Dette setter oss i
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Glade seilerforeldre på Søly.
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stand til å fornye både følgebåter
og seiljoller. I tillegg har vi fått
viktige bidrag fra Jeløy Rotary og
Mossianaprisen. Vi er således
godt rustet for å kunne å kunne
leie ut båter rimelig slik at ikke
økonomi blir en barriere for å
drive med seiling.
Moss Seilforening ble i 2018
tildelt Mossianaprisen. Det var en
stor ære å motta denne på vegne
av alle våre medlemmer som har
stått på i mange år for skape det
unike miljøet og drive det
viktige arbeidet overfor barn og
ungdom.

Signal

Moss Seilforening vedtok i 2013
en strategi for den kommende 10
års perioden. Vi er nå halvveis i
strategiperioden og styret har

gjennomgått status i forhold til
strategien og vurdert hvilke tiltak
som bør iverksettes fremover for
å realisere den vedtatt strategi. Vi
kommer tilbake til årsmøte med
status og forslag på dette
området.
HAVN, HUS OG ANLEGG
Anleggsutvalget har arbeidet
godt gjennom året med å
videreutvikle anlegget vårt på
Søly. Det har bla vært arbeidet
med nytt kjøkken og oppussing
av den opprinnelige delen av
klubbhuset. I tillegg til dette har
det blitt investert i ny truck, ny
mastekran og ny bom ved rampe.
Det er også gledelig å konstatere
at antall deltakere på dugnaden
har vært rekordhøy noe som
bidrar til at anlegget vårt nå

Trond Hallvard Andersen i klassisk seilerforeldrepositur foran vaffelpressa.
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fremstår som godt vedlikeholdt
og danner en flott ramme for vår
mange aktiviteter.
Det henvises for øvrig til
årsberetningen fra
Anleggsutvalget
AKTIVITETER
Foreningsåret 2018 har som
vanlig vært aktivt med en rekke
aktiviteter både i jollegruppa og i
Tur og hav. Vi har gjennom året
arrangert NC for Optimist
samtidig som vi også arrangerte
regatta for Laser , Feva og 29 er.
Det var et vellykket arrangement
med flott vær, men litt lite og
ustabile vindforhold.
Satsingen på J/70 seilingen har
fortsatt i 2018. Det har vært høy
aktivitet og mange fornøyde

deltakere, selv om resultatene på
regattabanen ikke har vært like
gode i 2018 som i 2017.
Samarbeidet med Son fungerer
veldig bra og det blir spennende
å se om vi kan klare å få til enda
større aktivitet og deltakelse i
dette prosjektet fremover.
Det er også gledelig å se at vi
hver tirsdag har klart å samle
kjølbåter til vennskapelig dyst

rundt Revlingen. Rammen rundt
disse regattaene værmessig
kunne neppe vært bedre. Det ble
også et spennende og flott
klubbmesterskap Jeløy Rundt,
med hyggelig pizza arrangement
på kvelden.
Det henvises for øvrig til
årsberetningen fra
Aktivitetsutvalget for ytterligere
detaljer.

Alle hjelper til på Grøtseilasen.

Truls Holm Olsen
Leder

Fredrik Bakke
Leder Aktivitetsutvalg

Pål Einar Berntsen
nestleder

Lars Jørgen Kopperud
Leder Anleggsutvalg
Hans-Peter Raspotnig
Kasserer

Signal

Andreas Tjernslie
Sekretær

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.
Dere er foreningens viktigste
drivkraft.
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Tildeling av vandrepokaler
jollegruppa 2018
OPTIMIST C (VIDEREGÅENDEGRUPPA):
1: Torsdagsregatta beste gutt Theodor Løvgren
2: Torsdagsregatta beste jente Sol Kopperud

OPTIMIST B (OPP TIL 11 ÅR):

1: Torsdagsregatta beste yngste gutt ingen
2: Torsdagsregatta beste yngste jente Victoria E. Romstad

KLUBBMESTERSKAP:

1: Klubbmester optimist eldste gutt (over 11 år) Cedrik Sannerud
2: Klubbmester optimist eldste jente Sara Syrrist
3: Klubbmester optimist yngste (under 11 år) Cedrik Sannerud

RS FEVA:

1: Torsdagsregatta vår og høstserien. Kim Krogsæter og August Venta
2: Klubbmesterskap ingen deltakere

IVERSENPOKALENE:

Signal

Beste sportslige prestasjon ingen
Strandnellikenes vandrepokal for beste sosiale prestasjon Philip Kjærnes
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Årsberetning fra Anleggsutvalget for 2018

Riggen pyntes til Grøtseilas.

Anleggsutvalget har i 2018
bestått av Morten Jansen (havn),
Aksel Ellefsen (havn),
Magne Jensen (hus),
Erik Juriks (aktivitet) og
Lars Jørgen Kopperud (leder).
Havnesjef Gunn Rodal møter
også fast i anleggsutvalget.

Anleggsutvalget har ansvar for
drift, vedlikehold og utvikling av
havn, bygninger og tomtearealer,
samt materiell og utstyr knyttet
til dette. Ansvar for materiell og
utstyr som brukes i de sportslige
aktiviteter ligger under
Aktivitetsutvalget.

dette året og det ble i forkant
arrangert nødvendig kurs for alle
brukere. Den nye kranen krever
litt endring av teknikk og
løftemetode i forhold til hva vi er
vant med fra den gamle kranen.
Brukt riktig er den nye kranen et
tryggere og bedre redskap for
håndtering av både små og store
master.

Etter en del misnøye fra båteierne
knyttet til beregning av
vinterstrøm, ble det besluttet at
alle måtte skaffe kabel med egen
måler i henhold til havnas
spesifikasjon. På denne måten
blir fakturagrunnlaget for den
enkelte båteier helt korrekt, og
havnesjef bruker mindre tid på
administrasjon og kontroll.
Tilbakemeldingene fra båteierne
er positive.
Den lenge planlagte betalingsbommen ved utsettingsrampe er
nå installert og vil være operativ
fra sesongstart 2019. Betaling
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Samarbeidet i utvalget har
fungert meget bra, og sammen
med bidrag og engasjement fra
medlemmende for øvrig kan vi se
tilbake på et år hvor driften har
fungert godt. En stor takk til alle
som bidrar med sin tid til det
beste for vårt flotte anlegg på
Søly og foreningen!

Søly båthavn
Det økonomiske resultatet for
havna er fortsatt godt, og i
henhold til budsjett for året.
Inntektene er høyere enn
budsjettert, men det er også
høyere kostnader. Dette er i
hovedsak knyttet til uforutsette
utgifter som utbedring av molo
ved badebrygge, nye
fundamenter til flaggstengene og
til skiltet ved innkjøringen, samt
utbedringer av el-anlegg på
brygger og landområder. Dette
arbeidet er heller ikke ferdigstilt.
Ny truck ble operativ på
forsommeren, og har fungert etter
planen resten av året. Erfaringene
så langt er positive. Men det har
tatt tid å avklare og få utbedret
alle småfeil med leverandør, og
noen forhold gjenstår fortsatt. Per
Arne Karlsen startet som ny
truckfører, og sammen med
Morten og Aksel har vi da tre
truckførere. Gammel truck ble
solgt for 75.000,-.
Ny mastekran ble også tatt i bruk

9

foregår over «goMarina» app, og
det er enkle metoder for å
deaktivere bommen ved
arrangementer og ellers når
foreningen har behov for dette.
Bomavgiften økes til 75,-, som
fortsatt er rimelig sammenlignet
med lignende anlegg i distriktet.

El-tilsyn utført i september
avdekket dessverre en rekke feil
og mangler på brygger og
uteanlegg. Noe er utbedret, men
det gjenstår fortsatt en god del
som må tas tak i fortløpende. Det
er usikkerhet knyttet til de totale
kostnadene for å få dette
utbedret.

Anlegget for kameraovervåking
av havnen har blitt utvidet med to
kameraer samt pc med skjerm i
vaktrom.

Signal

Det har blitt innført en uformell
godkjenningsordning av innleide
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Kos i klubbhuset etter Grøtseilas.

havnevakter, som i praksis betyr
at vi skal ha kontroll på hvem
som tilbyr seg å ta vakter på
oppslagstavler o.l ., og at vi
instruerer disse om noen enkle
kjøreregler. Havnesjef fjerner alle
andre oppslag hvor det tilbys å ta
vakter for medlemmene.
Dykkere har inspisert moringer
og stolper i havnen i to
omganger. Det ble ikke funnet
avvik eller feil på moringer.
Inspiserte stolper var også i
orden.

Flaggstengene er pusset opp, nye
kupler og flaggstangføtter er
kjøpt inn, og med en del graving
og nystøpte fundamenter er de nå
på plass.
Responsen fra båteiere etter
varsling fra havnesjef om
ekstremvær er ikke god nok.
Anleggsutvalgets medlemmer

sammen med andre båteiere har
derfor ved to anledninger gjort en
betydelig innsats ved å gå over
fortøyninger på samtlige båter i
anlegget for å unngå skader på
brygger og båter.

Anleggsutvalget har de senere år
observert at ventelisteordningen i
praksis har resultert i en
prioritering av nye medlemmer
med motorbåter fremfor
medlemmer med lengre
ansiennitet som har ønske om
plass til seilbåt, og at andelen
motorbåter i havnen dermed øker.
For en Seilforening har dette vært
en ikke ønsket utvikling, og det
ble derfor før sesongstart i fjor
besluttet av styret å justere noe
på ventelisteordningen for å
unngå denne utviklingen videre.
For å bedre gjennomstrømming i
havna for dermed å redusere

problemet med algevekst har vi
delvis åpnet to kulverter syd i
havnen. Det utredes videre om
det er mulig å ytterligere forbedre
gjennomstrømming.
Fellesdugnad
I tillegg til den store fellesdugnaden, og enkeltdugnader ble
det også organisert en ekstraordinær fellesdugnad for å få
utført nødvendig ytre vedlikehold
av bygninger. I alt har 100
medlemmer deltatt på disse
dugnadene. Dette er en dobling
av antall deltagere sammenlignet
med 2017, og viser tydelig den
fine utviklingen vi har hatt på
denne type tilrettelagt og
organisert dugnad.
Mye fra den lange arbeidslisten
ble utført, særlig bør nevnes ny
platting rundt mastekran, ny
trapp ved vaktrom, større område
med bryggeplank er byttet på
søndre molo, alle utriggere og
redningsstiger er skrapet for
skjell, gamle mastekraner er

Det fremstår stadig mer tydelig at
denne form for organisert
fellesdugnad er veien å gå videre
for på best mulig måte å fremme
frivillighet knyttet til vedlikehold
og drift av havn, bygninger og
foreningens utstyr.
HMS
Arbeidet med en systematisk og
dokumentert tilnærming til HMS
har nå kommet godt i gang. Vi
har vært heldige og fått god hjelp
av Trond Kristensen i dette
arbeidet. Sammen med han har
anleggsutvalget gjennomført en
risikoanalyse over virksomheten,
og dette vil danne grunnlaget for
videre definering og gjennomføring av nødvendige tiltak.
Rutiner for internkontroll av
el-anlegg er etablert i henhold til
lovpålagt praksis.

Klubbhuset
Inntektene på utleie var i 2018
bedre enn budsjettert og med god
kontroll på kostnader ser vi et
godt resultat sammenlignet med
foregående år. Gjennom året har
det meste av planlagte oppgraderinger og utbedringer blitt
sluttført. Spesielt i gammel del
har det skjedd mye med
kjøkkenet som nå har blitt mer
brukervennlig for våre formål.
Huset fremstår nå i sin helhet
som et flott og veldrevet
klubbhus. Dog gjenstår det
fortsatt noe vedlikeholdsbehov
knyttet til vinduer og panel på
den utsatte søndre delen av huset.
10 februar 2019
Anleggsutvalget
Lars Jørgen Kopperud

Signal

Grøtseilas.

demontert, utbedring av hekk og
gressområder i syd, vask og beis
av bygninger og en del
innvendige arbeider i klubbhuset.
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Årsberetning fra Aktivitetsutvalget 2018

Optimistseilng på Værla.

Medlemmer av utvalget:
Fredrik Bakke, Frank Jensen,
Simen Syrrist, Per Bakke og
Glenn Dyhr Petersen

Årets aktivitetsutvalg har, som
tidligere år, vært satt sammen av
fem medlemmer hvorav leder var
representert i hovedstyret.

Signal

Av større arrangementer har det i
år blitt arrangert NC for
Optimist, Laser, Feva og 29er.
Dette var seilforeningens store
inntektskilde i 2018.
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I 2017 lå ønsket om flere Fevaer
og ny følgebåt. Gjennom
søknader til forskjellige stiftelser

fikk vi til slutt tilslag av den store
sorten og bestillinger på nye
Fevaer og én ny følgebåt ble
gjort rett før jul. Gaven ble
overrakt fra Sparebankstiftelsen
DNB under Jollegruppas årlige
julegrøtseilas.

Moss Seilforening fikk også
tildelt Mossianiaprisen – veldig
fortjent, spør du oss. Vi har enda
ikke lagt en konkret plan for
pengene, men vi håper å kunne
benytte de til glede og hjelp for
seilere som trenger å ta nye steg i
seilsporten.

Tur og Hav har vært med på å
skape seilaktivitet på tirsdager

parallelt med seiltrening for
jolleseilere. Dette oppleves som
veldig samlende og bidrar til mer
"liv og røre" foran klubbhuset.
Deltakelsen gjennom året har
vært variabel, men det holdt til å
avholde den tradisjonsrike Jeløya
Rundt som uformelt
klubbmesterskap helgen 22.-23.
september.
Vi ser frem til økning i seilaktivitetene fremover og håper vi
klarer å markere oss godt i
jubileumsåret til Moss 2020 med
mye vannsport.
For Aktivitetsutvalget,
Fredrik Bakke

Årsmelding fra Tur & Hav 2018
I 2018 har Tur & Hav arbeidsgruppen bestått av: Frank Jensen, Øyvind Knudsen
I løpet av sesongen har følgende
arrangementer gått av stabelen;

- Vinterfest Søly

- Kurs med Redningsselskapet
- mann over bord
- Pinsetur til Bolærne med
3Fenders

- Navigare Cup 2018

- Jeløy Rundt/
Klubbmesterskap 2018

- «Medlemsmøte» og valg av
båteiernes representant til
Anleggsutvalget.
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Før sommerenferien fikk vi
gjenomført 6 seilaser alle i
"shortsføre", de fleste av
seilasene i lett vind mens vi for
den siste seilasen fikk vind nok
til å seile Medfjorbåen rundt

som en avveksling til den mer
vanlige Revlingen rundt.
For andre halvdel av sesongen
fikk vi også gjenomført
6 seilaser som planlagt, de fleste
i lite vind. På det meste var det
9 startende båter så det er god
plass for flere deltakere neste
sesong.

Resultater for sessongen ble som
følger:
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Båtnavn Skipper
Overmot

Kari Handeland

Excalibur

Vidar Emanuelsen Selju

First Kiss

Thomas Sopp

Skvulpe II

Knut Erlend Hjort-Johansen
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Lone Haldorsen
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Båtnavn Skipper
Lethe

Øyvind Knudsen

Sone 2

STÅLE NERLAND

Konstanse

David Kristianslund

Haffsårkesteret Truls Holm Olsen
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Seilnr
Båtnavn Skipper
Lethe
Øyvind Knudsen
!"#$5'+((
Excalibur
Vidar Emanuelsen Selju
!"#$&('
Overmot
Kari Handeland
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Sone 2
STÅLE NERLAND
!"#$5)+%5
First Kiss
Thomas Sopp
!"#$)(%)
Skvulpe II
Knut Erlend Hjort-Johansen
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Konstanse
David Kristianslund
!"#$%+%6
!"#$5)++% Haffsårkesteret Truls Holm Olsen
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Seilnr

Det har vært en fantastisk
seilsesong ikke minst som følge
av været. Det er hyggelig å
konstatere at vi gjennom
sesongen har hatt en stabil
deltakelse I Navigare Cup og at
det utover i sesongen har
kommet til flere nye båter.
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Klubbmesterskapet ble en
fantastisk seilhelg sent i
September. Det var god
deltakelse og vi mener at vi nå
har funnet formen på dette
arrangementet og vil videreføre
dette I 2019. På lørdag var det
samling på Peppez med god
deltakelse og ikke minst
stemming.

Det er etablert kontakt med
Sarpsborg Seilforening med
tanke på inkorporere
klubbmesterskapet I Union
Race.
Det vil bety enda større
deltakelse og ikke minst en
oppfordring til våre medlemmer
om å delta på de andre
regattaene som inngår i serien.

!"#$%&'&"()*+,"('%%*)-+().%$//0"#&"(#.'1)
Plass
Seilnummer
Båtnavn
Forza
2 34!)25678
Bamse
9 34!29658
Lethe
7 34!)29:<<
Haffsårkesteret
: 34!)25::8
Rockefour
5 34!)255;6
Ventus IV
= 34!)225<;
Konstanse
; 34!)8:8=
Overmot
< 34!)8;9
Sone 2
8 34!)25:82
NN
26 >','(?')76@!
"#$%&'('#)*+&%,,*-#$'#)$.(/*%'#0*$/100(.#)
Plass
Seilnummer
Båtnavn
Rockefour
2 34!)255;6
Ventus IV
9 34!)225<;
Sone 2
7 34!)25:82
NN
: >','(?')76@!
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"#$%&'('#)*+&%,,*-#$'#)$.(/*-#2*$/100(.#)
Plass
Seilnummer
Båtnavn
Forza
2 34!)25678
Bamse
9 34!29658
Lethe
7 34!)29:<<
Haffsårkesteret
: 34!)25::8
Konstanse
5 34!)8:8=
Overmot
= 34!)8;9
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Klasse

Navn

m/spin

Hans-Christian Grande

m/spin

Glenn Petersen

m/spin

Øyvind Knudsen

m/spin

Truls Holm Olsen

u/spin

Frank Jensen

u/spin

Dag Nyrud

m/spin

David Kristianslund

m/spin

Kari Handeland

u/spin

STÅLE NERLAND

u/spin

Lone Haldorsen

Klasse

Navn

u/spin

Frank Jensen

u/spin

Dag Nyrud

u/spin

STÅLE NERLAND

u/spin

Lone Haldorsen

Klasse

Navn

m/spin

Hans-Christian Grande

m/spin

Glenn Petersen

m/spin

Øyvind Knudsen

m/spin

Truls Holm Olsen

m/spin

David Kristianslund

m/spin

Kari Handeland

Det er ennå ikke avholdt
premieutdeling for Navigarecup
og Klubbmesterskap og det vil
bli tatt initiative til å få dette
gjennomført.

Resultater fra
klubbmesterskapet:
Dag 1

! Poeng
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For T&H Øyvind Knudsen

Årsberetning fra Jollegruppa 2018
Jollestyret har i 2018
bestått av
Simen Syrrist (leder),
Sjur Sannerud,
Erik Juriks,
Helene Torkildsen Grøndahl,
Nina Bruaset,
Fredrik Bakke,
Pål Dixon Sandberg,
Stian Dalen og
Jack Ove Jansen

Sommerseilskolen har i mange år
vist at det er mulig å rekruttere
barn og ungdom til jolleseiling.
Det er derimot en veldig
krevende aktivitet å løfte seilerne
fra nysgjerrige nybegynnere til
aktive regattaseilere.

Samarbeidet med Soon
Seilforenings jollegruppe har
blomstret opp og vi samkjører nå
treningstider slik at vi får mest
mulig trening sammen. Dette
sammen med tilreisende fra
Fredrikstad og Sarpsborg er med
på å sette Søly til et godt
samlingssted for jolleseiling.

Etter flere år med bare noen få
optimistseilere fra Moss på
Norges Cup ble 2018 et år der
Seilforeningen markerte seg på
alle NC-ene og i NM. Mellom
åtte og ti seilere var med på de
forskjellige Norges Cup-helgene
og i NM – alt fra strålende sol i
Ålesund til ruskevær over
Steilene.

Videregåendegruppen har de siste
årene vært en stor gruppe.
I år startet vi med 15 jolleseilere,
men avsluttet høsten med
8 seilere. Frafallet har heldigvis
vært med noe overgang til
Feva-seiling. Frode Jørstad og
Eirik Bakke loset barna gjennom
den store variasjonen av vær som

Signal

Vandrepokaler til jollegruppa.

Avskallingen fra nybegynnerkurs
til norgescupseiling er nok
mellom 80 og 90%. Til tross for
dette frafallet bidrar Moss
Seilforening til masse seilglede
på veien. Mange unge seilere har
fått mestringsfølelse og fått
kunnskap om seiling de kan ta
med videre i livet.
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Optimist i flott slør.
vi er så heldige å ha på Søly. Vi
skulle gjerne sett at flere prøvde
seg på Østfold Cupen og den
tradisjonsrike pinseleiren på
Fjærholmen, men dette får være
et mål for 2019-sesongen.

Signal

Regattagruppa har kun bestått av
4 seilere som både har seilt med
Videregåendegruppa og med
NC-gruppa. Olav Bakke har vært
trener for gruppen. Alle fire
seilere har tøyd grenser bra i år
og deltakelsen både i enkelte
NC'er og ikke minst Coming
Stars under NM på Steilene har
gitt verdifull erfaring.
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NC-gruppa har økt i antall seilere
og bestod i 2018 av hele
10 seilere. Sjur Sannerud er
trener og tar de trygt med ut i de

fleste vindforhold til langt uti
November. Gruppen har hatt stor
deltakelse i NC'er og M/Coming
Stars. Sara Syrrist deltok på
Nordisk Mesterskap og bygde
verdifull erfaring. De fleste
seilerne har også deltatt på
seilakademiet med Mathias
Mollatt som trener. I November
avholdt de også 2 treningssamlinger sammen med Soon SF
og Fredrikstad SF.

I Feva har seilforeningen vært
heldig med mange år med flere
gode seilere og foreningen har
markert seg godt både på NC og
i NM. I denne klassen har vi
mange flinke seilere nå også,
men aktiviteten utenfor
foreningen har vært noe lavere de
siste par årene. Utstyret har også

blitt noe tilårskomment og godt
brukt og vi ser frem til både
tilførsel og oppgradering av båtog seilparken.

Den siste store jolleklassen i
Moss er 29er. Her er Moss
Seilforening blitt en av de største
foreningene med 5 båter og er
sammen med KNS lokomotivet i
denne klassen. Vi håper på et
godt NC-arrangement i denne
klassen på Søly i slutten av Mai
2019.
På arrangement siden var det i
vårhalvåret seilforeningen hadde
størst aktivitet. Med åpningsregatta 1. mai og Norges Cup for
Optimist, Laser, Feva og 29er
siste helgen i mai, arrangerte vi
vel den største jollehelgen i

Grøtseilas med medbrakt julepynt.

veldig bra. Dette er mye takket
være stor dugnadsinnsats både
før og under arrangementet fra
både jolleforeldre så vel som de
mer erfarne som ikke lenger har
aktive jolleseilere.

Sommerseilskolen trakk igjen
mange unge seilere. Både mange
nye, noen gjengangere og en
egen "treningsleir" for våre egne
regattaseilere. Caroline Heiberg
med hjelp av Eline Snerlebakken,
Edward Vedeler Jensen og mange
av våre lokale trenere sørget for

en god gjennomføring med fokus
på seilglede kombinert med
trygge rammer. Vi endte opp med
rett i overkant av 100 barn fordelt
over 4 uker. Den første og siste
uken har vist seg å være de mest
populære og fylte seg raskt opp.
10 barn deltok på høstens
nybegynnerkurs i seiling og
nesten alle hadde vært innom
Sommerseilskolen. Erfaring til
neste år er å reklamere for
nybegynnerkurset tidligere enn vi
klarte i 2018.
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Norge i fjor med ca 200 joller.
Fantastisk sommervær gjorde at
Søly og de flotte utearealene
virkelig kom til sin rett. Sportslig
sett var det nok mange som
ønsket seg mer vind og hadde
sett frem til ekte Mosseforhold
med solgangsbris og bølgeseiling. Alle klasser fikk likevel
gjennomført nok regattaer til at
dette ble en tellende NC. Selv om
noen seilere hadde stang ut i den
lette vinden var dommen stort
sett fra alle besøkende at
arrangementet ble gjennomført
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Les om de imponerende høydepunktene fra
våre J/70-seilere i 2018

22 faste seilere og noen
«drop-in»-seilere har igjen
gjennomført en god sesong. De
faste mandagsseiling i Son og
Moss ble i 2018 utvidet med noe
lagseiling på onsdager.

Signal

Sportslig ble det igjen en god
sesong;
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Vi hadde tre aktive lag gjennom
sesongen med skipperne Knut
Gudmund Carlsen, Karl Einar
Vedeler Jensen og Magne Klann.

To lag endte «topp 3» under
Hankø Race Week (Moss
nummer 2 og Son nummer 3) og
to lag endte «topp 5» på Grundig
Cup.

!
Mosselaget
under friske forhold under Grundig Cup i Son

Det er vi meget fornøyd med.

Mosselaget med skipper Karl
Einar Jensen deltok også i
Champions League på Sardina.

Økonomi

J/70-satsingen er organisert i en
egen klubb; Moss- og Soon J70
Seilforening som er 50/50 eiet
av Moss SF og Son SF.

Klubben hadde 348.000 kroner i
driftsinntekter fordelt på
kontingenter, utleie av båter og
sponsorinntekter. Overskudd
etter avskrivning endte på
46.624 kroner. Kassabeholdning
pr 31.12 var på 273.864 kroner.
Lån utgjorde 588.675 korner.
Restverdi på båtene er antatt å
være 350.000 kroner pr båt,
totalt 1.050.000 kroner.
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Moss på 2. plass og og Soon på 3. plass under Hankø Race Week.

Nye seilere på J/70
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Norge om babord
Tekst og foto: Magne Klann

• Hvorfor vil jeg seile en enmannsjolle fra Nordkapp til Lindesnes?
Jeg ville ha en utfordring – fysisk og psykisk.
• Idéen dukket bare opp, og så ble jeg ikke kvitt den.
• Jeg tenkte det ville være en fin tur, og at utfordringen var stor,
men håndterbar.
• Ingen har gjort det før, men folk har rodd og padlet.
• Mesteparten av kysten er jo beskyttet av skjærgård.
• Kort oppsummert kan jeg si: «Fordi

Signal

Magne Klann
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det er mulig.»

Faktisk har ingen seilt så langt

Jeg tok opp flere hundre
med enmannsjolle noe sted i
gigabyte med video underveis.
verden, ikke
som er
«Akkurat nå lurer jeg litt på hvor
registrert i
er det jeg har bestemt meg for.»
hvert fall.
Jeg slo
gjeldende Guinness rekord like
Noen av dem ble publisert på
sør for Bodø.
seilmagasinet.no, og mange av
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Sjøsetting Skarsvåg

dem ble aldri publiserte. Blant
annet den fra klokken 05
morgenen før jeg
skulle
dra:
lurt det
«Jeg våknet 2
timer før klokka
skulle ringe. Det
kjennes ikke ut som jeg får sove
igjen. Akkurat nå lurer jeg litt på

21

Passering Nordkapp

Signal

hvor lurt det er det jeg har
bestemt meg for. Det kommer til
å bli ubehagelig på mange måter.
Det kommer også til å bli helt
fantastisk, men det er ikke det
som kverner rundt i hodet akkurat nå.»
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De første dagene ble en berg-ogdalbane i følelser og opplevelser.
Da jeg nærmet meg Alta og
Honningsvåg i bilen og så hvor
mye villere naturen og været var
her oppe enn gjennom Sverige,

Finnland og Finnmarksvidda ble
jeg litt betenkt. De siste milene
var det snø og vanskelige
kjøreforhold. Jeg drev tankene
unna, men nervene lå utenpå
kroppen. Jeg kom meg ikke av
gårde før klokken 13. Snakket
med journalister, og tok meg god
tid for ikke å glemme noe eller
dra av gårde uten at hodet var
klart.
Det er ingen muligheter til å
sjøsette båt på Nordkapp, så jeg

gikk ut fra Skarsvåg like øst for
Nordkapp. Jeg kunne seilt på
innsiden av Magerøya, men da
ville jeg jo ikke komme forbi
selve Nordkapp. Allerede på
idéplanet var startlinjen en rett
linje nordover fra Nordkappmonumentet, og mållinjen
tilsvarende sør fra Lindesnes fyr.
Ut fra Skarsvåg var hodet sånn
nogen lunde på plass, men
vinden uteble. Jeg lå i vindstilla
i tre timer før jeg fikk litt vind

og kom meg ut og så Nordkapp litt nærmere. Lunde, alke,
kunne vært brukt i «Ringenes
rett mot sør. WOW for en
lomvi, krykke og havhest suste
herre» eller andre filmer der man
følelse! Nervene lå der i
rundt meg hele tiden. Etter 5-6
trenger å gi styrke og kraft til et
bakgrunnen, men først og
timer i mine egne tanker og i
dyr av enorme dimensjoner.
fremst var jeg klar
Lyden var
og fokusert. Jeg
«Lyden var surklende, og det er jo ikke surklende, og det
tok god klaring
er jo ikke så rart
så
rart
fra
et
dyr
som
lever
i
havet.»
fra land, og lå i
fra et dyr som lever
gammel sjø fra
i havet. Jeg kastet
Barents-havet. Det var ganske
disse omgivelsene hører jeg et
blikket til siden, og fikk øye på
sterkt. På avstand så jeg noen
åndedrag med en kraft og
dyret som trakk pusten med slik
hval som blåste, og jeg så noen
bassresonnans at jeg holdt på å kraft og tyngde. Jeg så en lys
jeg mente måtte være grindhval omkomme av sjokket. Lyden
beige rygg som minnet om et
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Mot Sørøya i kuling
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Signal

Sørøya

24

blankslipt svaberg på sørlandskysten. Et svaberg som bare
synes når bølgene ruller over.
Det jeg så var litt lenger enn
båten. Senere fant jeg ut at dette
var en finnhval. Verdens største
dyr etter blåhvalen, og vanligvis
20-25 meter lang. Den var bare
10-15 meter på siden av båten
og med fart i samme retning
som meg. Som regel ser man
bare en tredjedel av den, fikk
jeg vite etterpå. Alle slags
tanker eksploderte i hodet.

Ganske raskt fikk jeg i gang et
kamera i tilfelle det skulle
dukke opp en til. Det gjorde
det, men lenger unna. En
fantastisk, om enn sjokkartet
opplevelse. Jeg tror ikke jeg ble
direkte redd, selv om jeg skvatt
som jeg sjelden har gjort før.
Tidligere har jeg bare sett
småhval – delfiner – på samme
avstand.
Jeg hadde planlagt å seile drøyt
30 nautiske mil om dagen. I så

fall ville turen ta litt over en
måned. Jeg hadde litt tid å gå
på, men ikke ubegrenset. Den
første dagen måtte jeg seile 25
nautiske mil for å komme i
land. Kysten og øyene før det
var for det meste uinntakelig
med klippekyst. Som plan B
kunne jeg seilt inn til Magerøya
igjen vest for Nordkapp, men
det var ikke så fristende. Jeg
seilte mot Hjelmsøya.
På forhånd hadde jeg merket av

Sørøya
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537 sandstrender i Navionicsunder en knop. Jeg var utslitt,
ned på flytebrygga i det jeg la
kartet som mulige steder å gå i
og så mørkt på situasjonen. Jeg til. Man ville kanskje forvente
land. Den nærmeste var
gransket satelittbilder av øya,
et «hei», men her var det ingen
Sandfjorden på nordsiden av
og kom til at jeg kunne gå rett
høflighetsfraser.
Hjelmsøya. Da jeg nærmet meg inn til land der jeg var.
«Korr i hællvette e det du komvar det såpass med dønninger at
mer fra?» spurte karen.
jeg ikke turte å
Etter å ha fått
seile inn der.
«Korr i hællvette e det du kommer fra? svar på det lurte
Jeg tenkte jeg
han naturlig nok
spurte
karen.»
fikk seile de
på hvor jeg skul4 nautiske rundt
le.
til sørsiden av øya. Klokka var
Jeg så et lys fra et hus inne på
«Faen, folk e steike toillat. Du
ti på kvelden, og nå stilnet vinøya, og da jeg nærmet meg
må bli med opp i hytta og få
den. Det var for mye sjø til at
hørte jeg lyden fra en snøskuter. deg no mat. Ska æ fyre opp i
jeg var komfortabel med å stå i En lyskjegle bevege seg fra hytta badstua?» var hans respons på
båten og rokke. Farten var
og ned til kaia. Føreren kom
det.
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Signal

Gibostad
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annen fremdrift enn vinden, og
å kjøre motorbåt som vi gjorde
i 2012. Naturopplevelsene blir
fantastiske, men frustrasjonen
ble til tider også stor. Det skulle
bli en gjenganger at vinden
døde utpå kvelden når jeg
hadde sett meg ut et sted for
kvelden og forventet å være i
land i løpet av en time, og så
tok det tre eller fire.
På forhånd tenkte jeg mye på

hvordan jeg skulle håndtere for
mye vind. Det ville jo kunne
være farlig. Vindstille så jeg
ikke på som farlig, så jeg tenkte
ikke så mye over det. Stort sett
gikk det også fint. Jeg er ganske
flink til å godta været som det
er, men innimellom ble jeg
gretten, og noen ganger
skikkelig sliten.
Med en så liten båt som jeg
seilte, kunne jeg bære båten i

land på sandstrender. Planen
var opprinnelig å seile Laser, i
og med at jeg hadde en allerede.
Den er akkurat litt tung å bære
i land alene. RS Aero veier
halvparten. Den kan man lett
bære ved å legge den på siden,
stå mellom seilet og skroget og
løfte den i bommen og ristroppen. Noen dager litt hindret av
snø på bakken, steinete strender
eller våt sand som sugde krefter.

Etter den litt følelsesladete
vinter, og møte våren og
Morten Christensen i Begsfjord,
starten kom turen i en slags
sommeren på vei sørover.
og fortsatte videre mot Tromsø.
gjenge etter hvert. Jeg var på
reportasjetur
Videre sørover ble
langs kysten fra «... på høyde med Trondheim hadde jeg
det varmere. Våren
Svenskegrensen min første kveld uten dunjakke.»
kom med et mildt
til Kirkenes med
vindkast fra øst
havna.com i
like nord for
2012. Den turen var noe av
Etter en dag værfast på
Finnsnes, og på høyde med
inspirasjonen til denne seilturen. Hjelmsøy seilte jeg i snø og
Trondheim hadde jeg min første
Den gangen fulgte vi våren
frisk bris til Sørøya utenfor
kveld uten dunjakke.
nordover, og følte vi hadde
Hammerfest. Det var ikke mer
samme årstid i en måned. Nå
enn fire grader i vannet og null
Det er ganske stor forskjell på å
ville jeg gå motsatt vei. Starte i
i lufta. Jeg besøkte seileren
seile jolle, uten muligheter for
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Steigen.
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Langøyene
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På forhånd var jeg usikker på
Detaljene rundt dette, og mye
hvor mye vekt jeg kunne ha
annet kommer jeg nærmere inn
med. Båten ville naturlig nok få på i neste nummer av
dårligere seilegenskaper jo mer
Seilmagasinet, og selvsagt i
jeg lastet den med. Jeg testet i
boka «Norge om babord» som
Oslofjorden før jeg dro. All
allerede er i handelen.
vekt midt i båten
ble helt umulig å «Det er jo et tegn på litt passiv
seile med, så jeg
aldri kullseile.»
la halvparten
bakerst. Det
hjalp. Jeg klarte å begrense meg Av vær fikk jeg naturligvis opptil 27 kilo uten mat og vann.
leve det meste. Våren er en tid

med mye nordavind i NordNorge, og jeg hadde mye medvind. Ofte var den svak, så det
gikk sakte. Jeg hadde fantasert
mye på forhånd om lange dager
med 8-10 m/s skarp slør, vill
fart og kontinuerseiling å lig vannsprut.
Sånne dager fikk
jeg ikke. Jeg fikk
en time eller to nå
og da, men stort sett hadde jeg
medvind eller motvind.

Stad.

Signal

På forhånd bestemte jeg meg
tig, blir det en god del mer i
noen ganger, men det klarte jeg
for å la være å gå ut i mer enn
kastene. Er men først utpå, må
faktisk å unngå. For en gammel
frisk bris eller melding om frisk man ta det som kommer. Jeg
regattaseiler gir akkurat det litt
bris. Med det
blandede følelser.
regnet jeg med å «Mange øyeblikk fra denne turen vil jeg Det er jo et tegn
komme ut i stiv huske så lenge jeg lever.»
på litt passiv
kuling. Det regseiling å aldri
net jeg med å
kullseile.
tåle, men jeg ville prøve å
slapp å søke nødhavn eller
unngå mer enn det. Omtrent
bruke noen «plan B», men ved
Den første natten sov jeg hos
sånn ble det også.
flere anledninger var jeg forgjestfrie nordlendinger. Senere
Værmeldingen melder middelnøyd med at vinden ikke økte
ble det overnatting i telt eller
vind, og hvis de har meldt rikmer. Jeg regnet med å kullseile
under båten og seilet de fleste
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Vedvik.

Sauøyna.

Signal

Lindesnes.

stedene. Det gir en egen frihet
og opplevelse av naturen å seile
en liten jolle så langt. Noen
ganger ble det heseblesende
fordi jeg skulle så langt, men
denne formen for turseiling kan
virkelig anbefales. Å sitte på en
sandstrand med alt man trenger
innenfor rekkevidde, og se ut
mot horisonten og solnedgangen.
Det er øyeblikk som er verdt å
ta med seg. Slike øyeblikk blir
farget av turen som helhet. Når
man må utfordre seg selv litt,
blir opplevelsene sterkere.
Mange øyeblikk fra denne turen
vil jeg huske så lenge jeg lever.
__
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Grøtseilas og aktivitet i Søly
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Sikre deg boken:

NORGE OM BABORD:
Alene med seiljolle fra
Nordkapp til Lindesnes
Ingen har gjort det før, men folk har rodd og padlet.
Mesteparten av kysten er jo beskyttet av skjærgård.
Kort oppsummert kan jeg si:
«Fordi det er mulig.»

Fakta:

1158,13 nautiske mil
49 dager

Lengste dagsetappe: 52 nm

Korteste dagsetappe 8 nm

Toppfart (GPS gjennomsnitt over
15 min): 9,4 knop

Dager værfast: 10
34

Boka «Norge om Babord»:
– En dag-for-dag-fortelling over 234
sider med tekst, bilder og kart.
Boka kan kjøpes i bokhandelen eller
på www.blueoceanmedia.no

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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