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Hovedstyrets leder
Truls
har ordet

”Seiling i koronan´s tid”
2020 skulle være det store

jubileumsåret. Moss by ble 300
år, Moss seilforening fylte 60 år
og Norges Seilforbund 50 år. Det
var lagt opp til Stor-NM i seiling
i Moss og byen skulle arrangere
sin første vannsportfestival, hvor
Moss Seilforening skulle spille en
viktig rolle.

Signal

Korona pandemien ville det
imidlertid annerledes og det
meste ble avlyst. Seiling har
imidlertid vist seg å være
motstandsdyktig mot korona og
med god planlegging med
Hans-Bjørn Paulsrud i spissen,
klarte vi å få arrangert NM for
Optimist. Det har kun vært gode
tilbakemeldinger og ikke minst så
opplevde deltakere, trenere og
foreldre at smittevernhensyn var
godt ivaretatt og alle følte seg
trygge.
Barn og unge har blitt hardt
rammet av pandemien ved at de
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ikke får gå på skolen som vanlig
og at de fleste fritidsaktiviteter
har vært stengt. Jeg synes derfor
det har vært utrolig gledelig at vi
har klart å gjennomføre både
vanlig jolletrening og seiling og
ikke minst at Sommerseilskolen
gikk som normalt. Det har kostet
noe mer i kroner og øre, men det
har vært kun en glede å gi grønt
lys til dette.
Navigare Cup gikk også som
planlagt dog med litt færre om
bord, men med mange flotte
kvelder på fjorden. Vi fikk en
også gjennomført klubbmesterskap en flott høsthelg og tusen
takk til Øyvind og Ståle som har
stått i spissen for dette.

Dessverre har vi i 2020 hatt noen
alvorlige hendelser i Søly som
brutalt har minnet oss på at
sikkerheten i det vi gjør må stå i
høysete. Den mest alvorlige var
2 båter som veltet på land under

vårpuss og som dessverre
medførte en personskade.
Heldigvis ser det ut som det går
bra med de involverte personer
og at vi vil møte de igjen i havna
kommende sesong. Hendelsen
har naturlig nok ført til en full
gjennomgang av rutinene våre
for båter som skal opp til vårpuss
og vinteropplag. Jeg er glad for
at alle lojalt har fulgt opp de nye
retningslinjene slik at vi får en
enda tryggere hverdag for alle
som ferdes i havna.
Det ble heldigvis overraskende
mye seiling i 2020, på tross av at
Hvaler tidvis var stengt og det
ikke ble mulig å sløre opp og ned
Bohuslen kysten slik vi er vant til.
Vi krysser fingrene og stiller oss i
vaksinekø slik at vi ”neste
sommer” igjen kan seile fra havn
til havn langs Bohuslen.

Årsmelding fra Hovedstyret 2020
Hovedstyret har bestått av:
•
•
•
•
•
•
•

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

Hovedstyret har i foreningsåret
2020 avholdt 9 styremøter etter
ordinært årsmøte. Hovedstyre har
stått for den daglige driften av
foreningen, og utvalgslederne har
hatt funksjonelt og økonomisk
ansvar for sine respektive
grupper.

Truls Holm Olsen
Pål Einar Berntsen
Camilla Mosseros
Therese Kastet
Trond Halvard Andersen
Geir Pettersen
Mathias Mollatt

Moss Seilforening hadde 627
medlemmer 14.02.2021, hvilket
er omtrent på nivå med tidligere
år.
Foreningens midler er benyttet
og forvaltet i samsvar med vedtak fattet påordinært årsmøte.

Regnskaps-, og budsjett- funksjonen er godt organisert og det utøves en forsvarlig økonomistyring
i foreningen.
Moss Seilforening har i 2020
søkt om og fått støtte fra flere
stiftelser samt næringsliv. Dette
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betyr mye for driften av vårt
arbeid for barn- og ungdom. Vi
har gjennom dette bla kunne gå
til anskaffelse av følgebåter og
tilhenger til bruk ved transport av
seiljoller. En stor takk går til alle
herunder bla Sparebankstiftelsen,
Gjensidigestiftelsen, DNB
Stiftelsen, MossiIA, Seatronic,
Helly Hansen mv.
Lars Jørgen Kopperud trakk seg
som leder av anleggsutvalget og
ble erstattet av Trond Halvard
Andersen.

HAVN, HUS OG ANLEGG
Anleggsutvalget har arbeidet
godt gjennom året med å
videreutvikle anlegget vårt på
Søly. Året og aktivitetene har
vært preget av en alvorlig ulykke
ved at to seilbåter veltet på land
og en person ble skadet.

Signal

Denne hendelsen førte til en
gjennomgang av regelverket for
opplag. Det ble iverksatt tiltak
umiddelbart for kortidsopplag ifb
med vårpuss og deretter ble det
igangsatt arbeid med å revidere
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tidlig klart at dette ville la seg
gjennomføre, men vi fikk
gjennomført NM for Optimist.
Det har bare vært gode tilbakemeldinger og jeg må takke alle
som bidro. Det var nok et
arrangement vi kan være svært
stolte av og understøtter
oppfatning av Moss som en svært
solid regattaarrangør, selv under
vanskelig omstendigheter.

reglene for opplag gjennom
vinteren og endringer ble
gjennomført for vinteropplag
2020/2021. Endringene har vært
positivt mottatt og styret setter
stor pris på medlemmenes
medvirkning til dette.
Covid 19 har ført til lav utleieaktivet på klubbhuset med
tilhørende lave leieinntekter.
Vi håper på en gradvis
normalisering av dette i 2021.

Navigarecup og klubbmesterskap
ble også gjennomført og det ble
som vanlig mange flotte kvelder
på fjorden.

Det henvises for øvrig til årsberetningen fra Anleggsutvalget

AKTIVITETER
Foreningsåret 2020 har som vanlig vært aktivt med en rekke
aktiviteter både i jollegruppa og i
Tur og hav. Det har vært svært
gledelig å konstatere at vi klarte å
finne løsninger innenfor smittevernreglene som gjorde at vi
kunne opprettholde høy aktivitet
særlig for våre barn og ungdommer.
2020 skulle være det store jubileumsåret med Stor-NM. Det ble

Det henvises for øvrig til a
̊rsberetningen 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.
Dere er foreningens viktigste
drivkraft.

Truls Holm Olsen
Leder

Pål Einar Berntsen
nestleder

Geir Pettersen
Leder Aktivitetsutvalg

Trond Halvard Andersen
Leder Anleggsutvalg

Therese Kastet
Sekretær

Camilla Mosseros
Kasserer

Årsberetning fra Anleggsutvalget for 2020

begynt å falle ut etter en høst
storm i november. Vi har også
løpet av 2020 fått gjennomført en
god del planlagte vedlikeholdsog utbedringsoppgaver.
SØLY BÅTHAVN
Driftskostnadene for 2020 har
vært i samsvar med budsjett.
Noen økning i kostnader kom på
slutten av året da vi måtte se oss
nødt til å bytte slamrenne på
truckrampa.
Driftsinntektene har også en
positiv trend i forhold til budsjett.
De fleste postene har økt, og
blant annet er det veldig hyggelig
at vi har hatt en økning i antall
gjestedøgn i havna.
Etter den alvorlige episoden i mai
hvor to båter på land veltet, har
vi innført nye strenge regler for

opptak og oppstilling av båter på
land. Responsen fra våre
medlemmer har vært veldig
positiv og alle har fulgt lojalt
opp. Vi håper med dette at vi i
fremtiden vil unngå å oppleve
slike alvorlige hendelser som vi
hadde i mai.
Av større vedlikeholdsoppgaver
har vi i løpet av 2020 fått
utbedret truckrampa. Overgangen
mellom asfalt,
slam-renne og betongrampe har
vært et problem pga. at bakken
synker, noe som medfører mye
bevegelser i truck og båter. Den
nye slamrenna er kraftigere
dimensjonert, og for å hindre
problemet med sig så er den nå
støpt ned i betong. Vi har også
reparert og lagt ny asfalt på flere
synke-hull rundt om på
parkerings- og opplagsplassen.
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Anleggsutvalget har i 2020
bestått av Odd Inge Skarbø
(havn), Aksel Ellefsen (havn),
Tommy Dyhr Petersen (hus),
Lars Jørgen Kopperud (leder,
fratrådt Juli 2020) og Trond
Hallvard Andersen (leder fra
August 2020). 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.
Det har vært et turbulent år for
oss i anleggsutvalget med mange
utfordringer som følge av bl.a.
korona pandemien, båtvelt på
land samt at søndre molo har
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Nye hovedkabler til stikkontakter
på både søndre og nordre molo er
skiftet. Også lysmast i syd er byttet. Mye av arbeidene er gjort på
dugnad, og elektriker har utført
det faglige arbeidet.
Trucken har fungert meget bra i
2020. Noe større vedlikeholds
kostnader forventes i de
kommende år pga. alder.
Havneweb er blitt innført i løpet
av 2020 og vi er godt fornøyd
med dette som styringsverktøy
for havna. Informasjon som
regelverk i MS, båtplasser, vakter
etc. ligger lett tilgjengelig for
alle. I år var det bare 2 personer
som ikke stilte til vakt, så dette
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fungerer bra. La oss holde denne
trenden oppe.
KLUBBHUSET
Planlagte vedlikeholdsprosjekter
som vedlikehold av vinduer, og
bytte av paneler og dører på
husets søndre del er utsatt pga.
korona pandemien og forventet
inntektstap på leieinntekter.
Leieinntektene ble halvert i
forholdt til budsjett 2020. Vi
forventer omtrent det samme av
leieinntekter for 2021.
FELLESDUGNAD
Pga. restriksjoner måtte vi sette
begrensinger på antall deltakere

på den store fellesdugnaden.
Men, dette så ikke ut til å sette
begrensninger for våre
dugnadsvillige medlemmer. De
som møtte på fellesdugnaden
fikk utnyttet dagen godt. Pga.
korona og smittefare, ble det i
tillegg oppfordret til å melde seg
på enkeltdugnader. Dette skulle
vise seg å bli en populær løsning
for mange av våre dugnadsengasjerte medlemmer. Alle
planlagte dugnader ble
gjennomført med godt resultat.
15 februar 2020
Anleggsutvalget
Trond Hallvard Andersen

Jollegruppas årsberetning 2020
Seilsesongen startet dessverre
med Corona og det satte et preg
på hele sesongen. De fleste
arrangementene ble enten avlyst
eller sterkt redusert. Påskeleiren
ble avholdt i en noe redusert
utgave, men vi var i alle fall i
gang.

men har hatt ansvar for å følge
opp alle de andre trenerne også.
Et nytt nybegynnerkull startet
etter sommeren med Wilma
Asting som trener. Dette kullet
og 2019 nybegynnerne som Knut
Erlend Hjorth Johansen har trent
er to fine grupper som blir viktig
å videreutvikle videre. Sammen
med flere unge og erfarne trenere
har vi hatt en fin sesong for alle
klasser. I løpet av 2020 var 6
ungdommer med på trener 1
kurs. Håpet er at vi kan få brukt
alle disse både gjennom sesongen
og til sommerseilskolen og at
Mathias

NYE TRENERE
Mathias Mollatt kom før forrige
sesong «hjem» etter flere år med
satsning på toppnivå.
Litt vemodig og ikke kunne følge
han i internasjonale regattaer,
men desto mer gledelig at
jollegruppa fikk han med som
klubbens hovedtrener.

Satsing 2020 og fremover
I tillegg er Jan Steven kommet
inn som trener i ungdomsgruppa
for J/70. Jan Steven har for de
som ikke kjenner han fra før av
vært trener for landslag i flere
land og vært trener i så mange
OL at det er vanskelig å holde
tellingen. Denne bakgrunnen,
kombinert med hans ferske
erfaring fra Frisk Seilas hvor

Varierende restriksjoner og
bestemmelser i håndteringen av
Corona førte til en variert og av
og til improvisert gjennomføring
av treninger. Kreativiteten ble
utfordret og resultatet for
utøverne ble svært varierte og
gode treninger.

Mathias har først og fremst vært
trener for NC-seilerne i optimist,

mestring og seilglede står i
sentrum, er ungdommen som er
med på dette heldige som har
Steven som trener. Vi håper vi
kan fortsette å dra nytte av Jan
Stevens enorme erfaring og gode
humør.
OPTIMISTENE
På grunn av korona fikk
sesongen en treg start, men etter
noen uker kom optimist seilerne
allikevel i gang med trening som
var tilpasset en ny hverdag. Helt i
starten var det seiling på nett med
programmet Virtual Regatta, og
fra 15 april trente de fleste
tilnærmet normalt på vannet.
Men sesongens første åpne
arrangementer som Frostbite, vår
egen Påskesamling, og NC i
Drøbak ble avlyst. Fra og med
NC i Tønsberg 20-21 juni var
imidlertid det meste av
seilaktivitet for Optimistene
tilbake til relativt normale
forhold. Vi er i disse tider heldige
som driver idrett som i stor grad
lar seg gjennomføre med godt
smittevern.
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Spesielt gledelig i 2020 var det at
veldig mange av nybegynnerne
fra 2019 ble med videre gjennom
hele 2020 i gruppen for videregående. Flere av disse seilerne
var med på sine første
arrangementer utenfor
foreningen, som for eksempel
deltagelse på Frostbite i Son, og
dette håper vi å se mer av i
kommende sesong.

!

!
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Sommerseilskolen rekrutterte
også bra, og det ble en stor
nybegynnergruppe som trente på
Søly gjennom sensommeren og
høsten. Vi har også stor tro på at
mange av disse blir med oss til
neste år.
Mange av seilerne i NC gruppa
har hatt en god sesong med
resultater vi ikke har sett på en
stund blant våre egne optimist-

seilere. I NM på hjemmebane
under fantastiske forhold hadde
vi 3 seilere blant de 10 første og
flere andre med gode
plasseringer. Høydepunktet
resultatmessig var utvilsomt NM
i lagseiling i Bunnefjorden, hvor
vårt lag tok gull etter en vanvittig
spennende finale. Da rankingen
fra NC regattaene ble klar på
tampen
av sesongen, hadde vi en
!
seiler som kvalifiserte seg til VM
!
og
tre til EM. Det ble naturlig
nok ingen reising til
internasjonale mesterskap i 2020,
men vi håper på kvalifisering
også i 2021, og at deltagelse da
blir mulig.

Vi har også hatt gleden av et godt
samarbeid i kretsen, hvor seilere
fra foreninger i Østfold (og Son)
ofte trener sammen. Dette gir
bedre treningsutbytte for alle, og
både barn og voksne får mer
glede av det sosiale rundt
seilingen.
Moss Seilforening har nå bra
med optimistseilere på alle
nivåer, og det blir spennende å se
utviklingen de neste årene.

!
!

SOMMERSEILSKOLEN
Det var stor usikkerhet rundt
årets sommerseilskole – hvilke
regler ville gjelde og hvor mange
kunne vi være. Vi tok derfor
tidlig forbehold om at vi måtte
spre barna over flere uker og
endte opp med å tilby 5 uker med
sommerseilskole.
Moss kommunes ferieklubb
meldte tidlig i fra at de ikke kom
til å tilby noe aktivitetsprogram
for kommunens barn og vi fikk
dermed ingen drahjelp med
hensyn til informasjonsspredning
og påmeldinger. Vi endte dermed
opp med jungeltelegrafen, sosiale
medier og e-poster til alle som
har vært med tidligere.

FHIs smittevernråd stod oss bi,
jungeltelegrafen fungerte og vi

fikk stor oppsving i
påmeldingene. 158 barn var
innom seilskolen 2020 og det må
sies å være veldig vellykket.
Årets seilskoletrenere gjorde en
utmerket jobb med å sette
grupper og informere om
smittevernregler. Store og små
ble inndelt i grupper og de vasket
og spritet hendene tidlig og sent.
10 trenere og 11 hjelpetrenere
formidlet seilkunnskap og
seilglede og vi endte opp med
god rekruttering på
nybegynnerkurset etter
sommerferien.

STOR-NM BLE OPTIMIST-NM
Rammene var lagt for tidenes
stor-NM med Kite, Wasp, Laser
4,7/Standard/Radial, 29er, Feva,
Optimist U12/U15, i alt 9 klasser
pluss Coming Stars. I sommer
var mulighetene for store
samlinger av deltakere redusert
ned til 200 stk. Stor-NM ble til
Optimist-NM med ca 120
deltakere. Været var på vår side
med sol og fine vindforhold.
Vinden ble varslet litt utpå dagen
og oppmøte ble derfor mesterlig
håndtert av Regattasjef gjennom
planlagt utsettelse. Søndag
ettermiddag reiste alle hjem etter
tre dager med flott seiling. De
var alle litt mer slitene, litt
brunere og svært fornøyde. Vi
retter en stor takk til alle som
bidro til årets seileropplevelse for
Optimister.
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J/70
Vårsesongen 2020 startet for de
fleste av de 9 medlemmene av
J70 gruppa med Optimist og
Feva seiling. Som avslutning på
vårsesongen ble det noen turer
med RS21 og J70 for 13-16
åringene som hadde lyst å prøve
noe nytt.
18 august var første dag med
samling i den nye J70 gruppa, 6

!
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FEVA
I Feva-klassen startet våren med
tre båter. På høsten gikk seilerne i
opplag eller over til nye klasser.
Høstsesongen ble derfor uten
aktive i Feva-klassen.
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LASER
Etter flere år uten seilere i
Laserklassen ble sommeren 2020
en «ny vår». Seilere i flere
klubber gikk fra Optimist til ny

unge seilere fulgte ivrig med på
instruksjonene fra trener Jan
Steven Johannessen. To båter var
tilgjengelige for gruppa gjennom
hele høstsesongen siden det ikke
ble noen seilsportsliga denne
sesongen. Gruppa seilte hver
tirsdag og torsdag frem til
høstferien med 6-8 deltagere hver
gang. Seilerne viste god
progresjon og kunne snart seile
nesten på egen hånd. De siste

ukene var båtene med på
tirsdagsregatta sammen med
klubbens øvrige kjølbåter.
Sesongen ble avsluttet lørdag 7.
november med seiling i fantastisk
høstvær med påfølgende pizza på
Peppes for hele gjengen med
trener og støtteapparat. Vi gleder
oss alle til neste sesong og håper
på å få deltatt i konkurranser. !

båt. Soon tok initiativ til
samarbeid mellom Moss-, Soonog Drøbaksund Seilforening for å
få litt bredde i miljøet.
Samarbeidet bidrar til å skape et
bedre treningstilbud og et fint
sosialt miljø i nærområdene våre
for de som ønsker å seile
enmanns-båt etter Optimisten.

Optimist i Sandefjord. Vi fikk
noen uker med ettermiddagstreninger i Drøbaksund
seilforening, deretter
gjennom-førte gruppen en trenings samling over fire dager i
høstferien. Etter at hverdagene
ble for korte,
fortsatte gruppen med
helgetreninger. Det ga fine økter
på vannet både lørdag og søndag,
hver helg frem til desember.

Gruppen startet aktivitetene på
sensommeren 2020, etter NC4

!

!
!

Vi fikk da prøvd rulleringen
mellom Moss, Soon og Drøbak,
noe som fungerte helt supert.

Trenerne har i hovedsak bestått
av Harald Klæboe (DSSF), Uffe
Tomasgaard (DSSF) og Mathias
Mollatt (MS). I tillegg har
foreldregruppen til seilerne
bidratt aktivt med å hjelpe til, så
seilerne har fått så gode treningstilbud som mulig, mtp. transport
av Lasere, traller, følgebåter osv.
Vi har også hatt gjesteseilere fra
KNS, Bærum og RAN ved flere

anledninger. Det har ført til at vi
har hatt opptil 10 båter på
trening. Det er gøy og viser at vi
har fått i gang et bra miljø for
denne klassen.

Treningene er planlagt med
rullering mellom foreningene.
Seilerne vil da få utbytte av
forskjellige treningsforhold og
trenere. Vi håper dette
samarbeidet vil gjøre Laser til en
voksende klasse i de tre foreningene, og skape flere seilvenner i et
godt miljø i lang tid fremover.

Samarbeidet reduserer også
trenerbehovet i foreningene.

Mål for 2021 er å fortsette den
gode treningen og delta på lokale
regattaer, Norges cup og NM.
Seilerne skal også delta i Kieler
Woche i juni. Det blir en flott tur
sosialt, og med lærerik trening i
store felt.
Vi gleder oss til 2021, med mye
seilglede! …Og kanskje får vi
enda flere Laser-seilere med i
gjengen!

!
! Materiell

Generelt er matriellsituasjonen
god. I løpet av 2020 har det vært
foretatt løpende vedlikehold på
joller og følgebåter. Klubben
disponerer nå sju RIBer i tillegg
til én Pioner Multi og «Sjarken».

Foreningens FarEast-optimister
er fortsatt i god stand. Deler som
flyteputer, vindpiler, tauverk og
så videre har blitt byttet ved
behov. En oppgradering av
nybegynneroptimisten er også
påbegynt. Nye treningsseil er
innkjøpt.

Det har vært liten eller ingen
aktivitet blant Feva-seilerne
denne sesongen, og følgelig lite
behov for oppgraderinger.

XS1 har blitt eldre og behovet for
vedlikehold har økt. I høst ble
den sendt på verksted hvor
pontongene fikk en grundig
gjennomgang. Nye presenninger
til vinterlagring av alle RIBene
har blitt innkjøpt
For jollestyret, feb 2021
Geir Pettersen m/fl

Signal

Det har blitt kjøpt inn ny motor
til Grand-RIBen, båthenger til
XS4-RIBen, jollehenger med
plass til seks optimister eller tre
Fevaer/Lasere/29ere, og ett
jollestativ som kan plasseres på
foreningens varehenger.
Målsettingen med jollehengerne

er at flere av klubbens seilere kan
være med på arrangementer
utenfor klubben, og at dette
videre vil bidra til økt aktivitet og
rekruttering.
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Årsmelding fra Tur & Hav 2020
I 2020 har Tur & Hav arbeidsgruppen bestått av: Øyvind Knudsen, Frank Jensen, Tone Solberg,
Tove Nordlie og Ståle Nerland

I løpet av sesongen har følgende
arrangementer gått av stabelen;
• Jeløy Rundt/
Klubbmesterskap 2020
• Navigare Cup 2020

Signal

2020-sesongen ble på mange
måter annerledesåret også for Tur
og Hav-gruppen i Moss
seilforening. Det var stor
usikkerhet knyttet til om vi skulle
få lov til å arrangere våre klubbarrangementer Navigare Cup og
den årlige klubbregattaen på
grunn av pandemi og forbud mot
idrettsarrangementer. Dette løste
seg heldigvis akkurat i tide til
sesongstart i mai, selv om vi ble
pålagt noen !begrensninger til
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antall mannskaper og avstand
mellom mannskaper om bord av
smittevernhensyn. Planlagte
arrangementer som klubbkvelder
med foredrag og reiseskildringer
samt aktivitet med
Redningsselskapet lot seg
imidlertid ikke gjennomføre.

NavigareCup
NavigareCup er et tilbud til alle
seilere, både for de som har lang
fartstid med blodtrimmede
kjølbåter hvor hver minste detalj
blir viktig for resultatet, for dem
som har båter pakket og klare for
en havkrysning eller to, og de som
nettopp har anskaffet seg seilbåt
og som deltar for å lære av de

beste. Vårt overordnede mål har
vært å fylle Værla med store båter
hver tirsdag.
Til tross for, eller kanskje på
grunn av alle koronarestriksjonene
er interessen og deltakelsen til
NavigareCup svært god, med flere
nye båter i feltet og mange nye
seilere. Startlisten teller 21 båter
og med hele 16 båter i startfeltet
på det meste, har vi ca 50 % flere
seilere utpå enn året før. Tur og
Hav har med dette en solid
grunnstamme av seilere på alle
nivåer og et godt fundament for å
rekruttere ytterligere til kjølbåtseilingen i Moss SF.
Alle seilaser gjennom sesongen
blir dokumentert gjennom løpende

!

oppdatering av resultatlister på
Manage2Sail samt i vår egen
facebookgruppe, Tur & Hav
gruppen i Moss Seilforening.

En viktig suksessfaktor for oss er
inkluderende og sportslig gode
holdninger. De fleste deltakere har
også deltatt aktivt med erfaringsutveksling og debriefing under
den uhøytidelige premieutdelingen etter hver seilas.
En stor takk til våre sponsorer
Seatronic Båtutstyr og Helly
Hansen som også i 2020 har
bidratt til stor entusiasme og godt
oppmøte gjennom sesongen. Dette
betyr mye for oss og vi tror at
sponsorene har fått mye positiv
oppmerksomhet gjennom
arrangementene og i vår
facebookgruppe som følges av
nær 200 seilentusiaster i vårt
lokalmiljø - TUSEN TAKK!
Sportslig var det Excalibur med
skipper Vidar Emanuelsen Selju
og hans mannskap som utklasset
oss andre gjennom 2020! På de
neste 2 plassene snakker vi
«fotofinish» og svært spennende
helt til siste runde.

Signal

!
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Resultatliste NavigareCup:
Seilnummer
1
!!NOR 782
2

!!NOR 12488

3
!!NOR 9496
4

!!NOR 15491

Lag

Forening

Båttype

Vidar
Emanuelsen
SELJU
Øyvind
KNUDSEN
David
KRISTIANSL
UND
Ståle
NERLAND

MOSS

Albin Express

Hdcp.

T

N

28.0

12.0

MOSS

First 34.7

48.0

25.0

MOSS

PLATU 25
OD

47.0

26.0

101.0

58.0

MOSS

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

R9

R10

R11

R12

(5.0)

1.0

2.0

2.0

(6.0)

1.0

1.0

2.0

(5.0)

1.0

1.0

1.0

(8.0)

5.0

1.0

4.0

2.0

(9.0)

3.0

3.0

3.0

2.0

(6.0)

2.0

1.0

2.0

5.0

3.0

(7.0)

3.0

2.0

(6.0)

4.0

(8.0)

3.0

3.0

3.0

7.0

7.0

7.0

(10.0)

7.0

6.0

8.0

6.0

7.0

(11.0)

(22.0)

7.0

3.0

6.0

8.0

12.0

(14.0)

(21.0)

7.0

7.0

6.0

7.0

(22.0)

4.0

6.0

3.0

1.0

5.0

6.0

4.0

(21.0)

(21.0)

21.0

21.0

(22.0)

DNC

DNC

DNC

DNC

DNC

6.0

9.0

8.0

5.0

9.0

8.0

7.0

(21.0)

(21.0)

21.0

9.0

(22.0)

DNC

DNC

DNC

(21.0)

10.0

(21.0)

11.0

21.0

2.0

5.0

21.0

2.0

5.0

10.0

(22.0)

9.0

8.0

(21.0)

(21.0)

21.0

21.0

4.0

8.0

(22.0)

10.0

11.0

10.0

(21.0)

(22.0)

11.0

(21.0)

DNC
5

!!NOR 972

Kari
MOSS
HANDELAND

Albin Express

120.0

63.0

!!NOR 12059

Glenn
PETERSEN

MOSS

Grand Soleil
40 07

135.0

71.0

!!NOR 6882

Andreas
DYHR

MOSS

146.0

82.0

!!NOR 15935

Sigurd
FONGEN

MOSS

Hanse 415

151.0

87.0

!!NOR 15449

Truls HOLM
OLSEN

Arcona 380

156.0

92.0

!!N 4563

Richard
McKEON

MOSS

Player 311

162.0

98.0

!!NOR 15948

Truls
NYMOEN

MOSS

Oceanis 40

167.0

103.0

!!NOR 9570

Aage
LONGVA

MOSS

X-362 Sport

179.0

115.0

!!NOR 15943

Jørn-Erik
RUUD

MOSS

Jeanneau
410

183.0

119.0

!!NOR 20

Arild
ANDRESEN

MOSS

X-35 OD

183.0

119.0

!!NOR 15039

HansChristian

Grand Soleil
39

196.0

132.0

!!NOR 5895

Thomas
SOPP

FIRST
CLASS 8

212.0

148.0

!!NOR 3943

Eirik DYROP MOSS

225.0

161.0

!!NOR nnn

Lone
HALDORSEN

232.0

168.0

!!NOR 16040

Caroline
BRUUN

236.0

172.0

!!NOR xxx

Karl Einar
JENSEN

240.0

176.0

!!NOR 3615

Bård Olav
MOSS
HØSTMARK

22.0

22.0

DNC
6

7

8

DNC
9

DNC

DNC

DNC

4.0

11.0

DNC

DNC

DNF

9.0

12.0

15.0

12.0

10.0

9.0

(21.0)

10.0

9.0

13.0

10.0

9.0

11.0

(21.0)

(21.0)

11.0

(21.0)

21.0

10.0

DNC

DNF
11

DNC
12

14

15

16

17
18

19

20

21

FIRST 40.7

MOSS

A55 Microcup
Yacht

9.0

DNC

2.0

4.0

4.0

DNC

DNC

(21.0)

(21.0)

21.0

21.0

21.0

21.0

21.0

DNC

DNC

DNC

DNC

DNC

DNC

DNC

(21.0)

(21.0)

21.0

21.0

1.0

5.0

21.0

DNC

DNC

DNC

DNC

(21.0)

(21.0)

21.0

21.0

3.0

21.0

21.0

DNC

DNC

DNC

DNC

DNC

DNC

(21.0)

(21.0)

11.0

10.0

14.0

21.0

8.0

DNC
13

DNC

DNC

6.0

DNC
10

DNC

DNC

21.0

(22.0)

DNC

DNC

21.0

21.0

21.0

(22.0)

DNC

DNC

DNC

DNC

5.0

1.0

3.0

5.0

(22.0)

4.0

21.0

21.0

4.0

(22.0)

DNC

DNC

21.0

21.0

2.0

(22.0)

(22.0)

DNC

DNF

DNC

DNC

1.0

DNC

DNC

DNC

21.0

21.0

21.0

21.0

DNC

DNC

DNF

DNC

DNC

DNC

12.0

21.0

11.0

12.0

(22.0)

(22.0)

DNC

DNC

(21.0)

(21.0)

21.0

21.0

21.0

21.0

21.0

DNC

DNC

DNC

DNC

DNC

DNC

DNC

(21.0)

(21.0)

21.0

13.0

16.0

13.0

21.0

21.0

21.0

21.0

21.0

DNC

DNC

DNC

DNC

DNC

DNC

DNC

DNC

DNC

(21.0)

(21.0)

21.0

21.0

21.0

4.0

21.0

21.0

21.0

21.0

21.0

(22.0)

DNC

DNC

DNC

DNC

DNC

(21.0)

(21.0)

21.0

21.0

8.0

DNC

DNC

DNC

DNC

22.0

DNF

DNC

DNC

DNC

DNC

DNC

DNC

DNC

21.0

21.0

21.0

21.0

21.0

21.0

(22.0)

DNC

DNC

DNC

DNC

DNC

DNC

DNC

!
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Klubbmesterskapet, Jeløya Rundt,
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Klubbmesterskapet, Jeløya Rundt,
ble heller ikke i 2020 arrangert på
tradisjonell bane rundt øya vår.
Dette på grunn av kombinasjonen
korona, høstferie og ikke minst en
svært ufyselig værmelding for dag
1, lørdag. Klubbregattaen ble der
for seilt på kortere bane og kortet
ned til 1 dag søndag
27. september. 8 båter stilte til
start. I god tradisjon ble det
invitert til sosialt samvær i
forbindelse med klubbregattaen.
Siden klubbhuset var koronastengt
måtte vi finne oss annet egnet
sted. De som ønsket det, møttes
på Alexandros for egen regning
og initiativ for denne anledningen.

!

!

Resultatliste Klubbmesterskapet Jeløya Rundt:

Følg oss på Facebook.
Tur og Hav har en egen
Facebookgruppe hvor både
arbeidsgruppen og medlemmene
har hatt mye god kommunikasjon
rundt våre aktiviteter.

Her annonseres detaljer om vær,
vind og øvrige taktiske detaljer.
I gruppen deles bilder og filmer
fra aktivitetene våre, og også mye
annen relevant informasjon for oss
seilere i Moss. Tur og Hav takker

for bidrag, både fra aktive
deltakere og alle andre som følger
oss. Alle medlemmer og øvrige
med interesse for seiling i Moss er
velkommen til å melde seg inn i
vår Facebookgruppe.

Signal
!
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Kunstverk eller Kulturminne
Av Runar Thøgersen

Signal

Masten er kommet på plass for aller første gang i 2005. En stolt dugnads gjeng : fra v. Halvard Tønneson,
Idar Johansen, Einar Larsen, Aksel Ellefsen, Eirik Borgesen, Erik Johnsen og Runar Thøgersen.
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I den til dels opphetede debatten
om Kunst i Moss, ønsker jeg å
bringe til torvs et Verk (avventer
med begrepet Kunst) eller kan
hende et Kulturminne, som i dag
står ikke så langet fra Sjøbadet.
Hvor finner vi i Moss et slikt
(Kunst)verk /Kulturminne). Jo i
Moss Seilforenings båthavn Søly.
Turstien gjennom båthavnen
passerer tett inntil dette Verket.
Her står nemlig en praktfull 20
meter høy Signalmast. Og det er
ikke hvilken som helst «mast»,
men et maritimt kulturminne som
består av hoved masten og mesan
masten fra en seilskute eller rednings skøyte. For å være mer
presis, fra RS 32 KRAGERØ.
Historien forteller om
Kragerøkvinners krets av NSSR
(Norsk Selskab til Skibbrudnes
Redning) og apoteker Joakim

Paulsen, som sammen fikk
finansiert og kontrahert en ny
rednings skøyte hos båtbyggeriet
til Lindstøl & Søn i Risør. Den
meget kjente konstruktør Colin
Archer var ansvarlig for
tegningene og oppfølgingen, inntil den ble sjøsatt og satt i
tjeneste i 1920. Redningsskøyten
var i NSSR sin tjeneste fram til
1960, og var gjennom 40 år med
på å redde mange mennesker på
havet.

RS 32 KRAGERØ har hatt
mange ulike private eiere, siden
den gikk ut av tjeneste i NSSR
og en av dem har vært mossingen
Olav Bjørshol. Han hentet og
seilte den selv hjem fra USA på
1980 – tallet. Da RS KRAGERØ
fra begynnelsen var ment å redde
skipbruddene, og siden

1960 hadde vært benyttet til ren
fornøyelse, fant Olav på den
geniale ide å redde gutter som
hadde kommet litt skjevt ut i
ungdommen. Han engasjerte seg
derfor i mange år med å ha disse
ungdommene som mannskap på
ulike langturer, slik at han kunne
gjøre dem til rettskafne
mannfolk.

Så til hvordan Moss Seilforening
kommer inn i denne historien. På
sin ferd hjem over Atlanterhavet
fant Olav ut, som en erfaren
seiler, at seilføringen var i minste
laget og derfor trengte høyere
master enn de originale.
I begynnelsen av 2000-tallet
hadde noen av oss i seilforeningen – senere kalt
«Signalmastens venner» - ønsket
oss en flott signalmast i Søly.

Full flagging fra gaffel, råa og topp.
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Tilsvarende til de vi hadde sett i
flere havner i Danmark på egne
sommerturer gjennom mange år.
Ved en ren tilfeldighet ble vi
gjort oppmerksom på at de
2 original mastene (hoved mast
og mesan mast) til KRAGERØ
var til salgs fra et båtbyggere på
Sørlandet.
Vi «kastet oss rundt» og fikk
først styreleder i seilforeningen
Jan Fredrik Klette til å forskudds

bevilge de kr. 25.000,- mastene
kostet, og dernest få Helly
Hansen Spesialprodukter som
sponsor for hele prosjektet. Dette
lyktes vi med og dermed var det
møysommelige arbeidet i gang.
Lund/Ellefsen har stått for det
vellykkede designet av hele
konstruksjonen, mens «vi andre»
har deltatt med all den dugnaden
som måtte til.
Signalmasten er satt sammen via

et s.k. «Eselhode», hvor
mesanmasten står over hoved
masten. I høyde med denne
henger «Råa» på tvers, hvor
signalflaggene heises. Akterover
og 45 grader på mastene, henger
«Gaffelen» hvor bare det norske
flagget skal kunne heises, og det
ved gitte anledninger. På toppen,
20 meter over bakken møtes
gammel og ny tid, via en
E-jollemast, hvori seilforeningens
vimpel vaier gjennom hele
seilsesongen.
Alt av riggutstyr, som vaiere –
strekkfisker, blokker og tauverk,
er original deler fra KRAGERØ.
4. juli 2005 på seilforeningens
45-årsdag, ble signalmasten
offisielt overrakt fra
«Signalmastens Venner» til Moss
Seilforening ved daværende leder
Hans Egil Eriksen. Tilstede var
selvfølgelig, tett ved kai inntil,
Olav Bjørshol og mannskap med
sin RS32 KRAGERØ.
Tilstede var også direktør for
Helly Hansen Spesialprodukter
Knut Sanderød, som hadde gjort
dette prosjektet finansielt mulig.
Kunstverk ? – et flott komponert
maritimt design.
Kulturminne ? – et varig minne
fra RS32 KRAGERØ, som i år
kan feire sine 100 år for fulle
seilas langs norske kysten, dog
uten sine original master. De står
og vil bli stående i Søly Båthavn
for all fremtid.

Aksel Ellefsen heist opp for inspeksjon av Eselhodet
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Er nå dette et Kunstverk eller
Kulturminne?
Jeg er uhøytidelig nok, til å ville
si som Ole Brumm: «Ja takk
begge deler».
Historien om dette vakre
maritime smykke, er beskrevet
med et eget kapitel i Moss
Seilforening 50-års jubileumsbok
fra 2010.

Mye på kryss, litt på tvers
og gjerne på langs
Tekst og foto:
Anne-Marie Haugestad
Erik Haugestad

Vi har seilt «Mana», en Swedestar 370, rundt 19.100 nautiske mil
siden høsten 2013. Hun har tatt oss med til Bohuslän, Danmark og
Skotland, men først og fremst ser «Mana» ut til å operere etter
mottoet «Det er fint i Finnmark - og hele veien dit.»

Signal

Rormanndamen, altså Anne-Marie, slører i liten kuling over Vestfjorden.
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Mannskapet:

Anne-Marie og Erik Haugestad.
Han (64) vokste opp på Søly og fløt rundt i
fatterns pram på jakt etter krabber, lenge før
noen småbåthavn var påtenkt. Skipper på eget
seilbrett hele 80-tallet, mannskap/ ballast på
(andres) regattabåter nå og da. Det er lenge
siden sist. Innehaver av flere gamle
drammeglass etter Navigere Cup. Bodde og
jobbet i Honningsvåg (Nordkapp) på tampen
av 70-tallet og utviklet et slitesterkt forhold til
Nord-Norge. Ble bitt av en gal motorsykkel og
tilbragte 15 år på to hjul før han søkte til
sjøen.

Hun (55) er vokst opp i by, men med
tilgang til skog og fjell. Båterfaringen var
begrenset til kanopadling på innsjøer, men hun
oppdaget raskt at motor-båten ga muligheter

til turliv og naturopplevelser i et nytt miljø;
skjærgården. Kunnskap om bruk av kart og
kompass lot seg ganske lett konvertere til navigasjonsferdigheter. Det var da vi overtok
«Mana» at interessen for selve seilingen tok av.
«Mana» seiler godt og reagerer raskt, og nå ble
det moro å seile og å lese og lære mer om seil
og rigg.
Også Anne-Marie har bodd lenge nok i NordNorge (Tromsø) til å føle seg hjemme i arktiske
strøk.

Begge er kapteiner ombord. Det vil si: Den som
har roret, har ansvaret. Under overfarter og
lengre strekk, splitter vi tiden i vakter på ca.
tre timer. Rederen (Erik) har siste ord hvis det
er tvil om en avgjørelse og tid til en
rådslagning.

Signal

Som gjedda i sivet. Vi henter «Mana» i Vänern høsten 2013.
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Turene:

Etter at vi rev oss løs fra
motorsyklenes verden i 2001,
begynte vi å utforske sjølivet.

Først med en 15 fots motorbåt
med telt og fiskesnøre. Deretter i
en litt større motorbåt. 23 fot og
en røslig påhenger var ideelt til å

skaffe seg rask oversikt over noen
kyst-herligheter i farvannet
Skagen og Bohuslän til Telemarkskjærgården.

Et raskt overslag viser at vi har vært forbi Stad 12 ganger.

Signal

Mana på vei over Nordsjøen. Skottland neste
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I 2007 ble Erik shanghaiet som
skipper på en chartret seilbåt i
Hellas, og ble i løpet av 10 svette
dager minnet om at seil egentlig er
en eksellent oppfinnelse. Motorbåt

solgt, «Janthe» kjøpt, en
Comfortina 32 fra 1986. Med
seilbåt kunne vi luske litt ut av
nærområdene, som da Erik i 2010
tok styrbord i stedet for babord

etter et dykkertreff i Lyngør og
havnet i Sognefjorden med
Rormanndamen, altså
Anne-Marie, som kom ombord i
Skudeneshavn.

Signal

Sommer i Steigen. «Mana» har slått følge med gode venner fra Nord-Troms, og vi er tre båter på
tokt i drømmeland.
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Anne-Marie, dekknavn Rormanndamen, har nesten gått i garnet. Stedet er Kamøyvær på
Magerøya.

Erik har prøvekjørt en sluk, 15 kg kveite blir 10 kg renskåret filet på en sløyebenk på Værøy ytterst
i Lofoten.
Fra 2014 har vi vært på tokt med
«Mana» 5-6 måneder hvert år. I
2015 leste Erik Carsten Jensens
fantastiske roman «Vi, de
druknede». Først på svensk,
deretter på dansk. Så ville han til
Marstal i det Syd-fynske øhav.
Vi «kastet lossene», satset på
Danmark rundt, snudde i
Flensburg (Tyskland) og flyktet til
Hardanger da havnene begynte å
fylles.

I 2018 dro vi igjennom Caledoniakanalen, brukte tre måneder i
Hebridene, St. Kilda, Orknøyene
og Fair Isle, før vi tok oss fra
Shetland til Bergen. Men først og
fremst siger vi opp og ned den
mest eksotiske kysten vi kan tenke
oss. Den norske. «Mana»har tatt
oss med
nordaførr seks ganger, og rundt
Nordkapp til Honningsvåg i 2014
og 2019.

Signal

Fra Flåm ble det soloseilas
hjemover for Erik. Strekningen
Kristiansand - Læsø (Danmark)
huskes som «den raske
nattseilasen». Autopiloten døde
like etter avgang. Både Yr, DMI
og svenske meteorologer bommet
ettertrykkelig. Vind og dønning lot
gamle «Janthe» gjøre rundt 16
knop i de mest hårete surfene.
Uttrykket «skrekkblandet fryd»
har vært nevnt.
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Signal

Sommer i Finnmark. Straks midtsommer faktisk, og Mana får en fin snøkuling i ryggen på vei fra
Hasvik til Skjervøy.
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På svai i Lofoten. Stedet er Molla, og ankerlanterna på bildet er ei blid midnattsol.

St.Kilda, vest av ytre Hebridene. Sjelden har Atlanteren vært så flat som da det kom mossebåt på
besøk i juni 2018.

Signal

Øygruppen St. Kilda har noen av Europas rikeste fuglefjell.
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Vi trekkes mot yttersiden av
skjærgården når været tillater det.
Stort lenger ut- og vestover enn
St. Kilda kan man ikke komme.
Øygruppa ligger 40-50 nautiske
mil vest for de ytre Hebridene.
Først da vi snakket med erfarne
skotske seilere senere på turen,
skjønte vi hvor heldige vi var som

hadde vær til å seile ut dit og ligge
der i to netter, og dermed fikk en
hel dag til å oppdage øya.
Også her i landet har vestsiden av
de ytterste øyene ofte den mest
spektakulære naturen. Når vær og
vind er på vår side, drar vi gjerne
til kystfyrene, Værøy og Røst,
Andøya, yttersiden av Vesterålen

og Senja og øyene vest for Hitra. I
2019 utnyttet vi noen få dager
mellom småkulingene til å seile til
Rolvsøy, Ingøy og Fruholmen i
Finnmark. Mellom de neste to
kulingene rakk vi rundt Sørøya
med et par stopp, før vi søkte ly
hos hvithvalen Hvaldimir i
Hammerfest.

Signal

Nordkapp. Landtungen i bakgrunnen er landets egentlig nordligste punkt, Knivskjellodden.
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Naturopplevelser og seilopplevelser trekker, men også kystkulturen og menneskene vi møter har
tiltrekningskraft. Vi ligger gjerne
og ofte for anker under mektige
fjell, men vi vil også inn til fiskevær og tettsteder. Mange vi møter
forteller villig om livet langs
kysten både nå og i tidligere tider.
I nabobåter ved gjestebryggene
har vi også møtt folk som ble
veldig gode venner, og som vi
treffes og seiler sammen med år
etter år.

Første gang vi dro nordover, til
Helgeland, Lofoten og Vesterålen i
2011, var det i følge med en annen
båt og etter mye planlegging. Nå
som vi er ute i bortimot et halvt år
hvert år, kjennes det ikke lenger
som å dra på ekspedisjon. Det er
blitt en måte å leve livet på, og
krever ikke ekstrautstyr eller
spesielle planer. Når vi kaster loss
i april har vi en idé om hvilken
retning vi skal ta. Vi vet hva vi må
ha med ombord. Skal vi langs
norskekysten, vet vi hvor det er

båtutstyr å få kjøpt, hvor det er lett
å bunkre og hvor det er gode
vaskemaskiner. Underveis tar vi
hensyn til vær, vind og vilje,
tidevann og strømmer, men vi
bruker ikke lenger vinteren på å
legge planer.
Hvis ingenting stopper oss, blir
det seilas nordover igjen i år. Vi
gir Odd Børretzen nesten helt rett:
«Det er ikke havet jeg elsker, det
er kantene rundt».

Signal

Denne fantastiske typen ble vi godt kjent med da vi fikk en måned i Vest-Finnmark i 2019.
Både Hvaldimir og vi hadde base i Hammerfest den sommeren.
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Båten:

Navnet «Mana» ble valgt etter et
besøk i Øst-Timor. Det betyr «søster» på det lille språket tetum, og
er en vennlig, men ærbødig
tiltaleform overfor en kvinne.
I polynesisk og melanesisk
mytologi er Mana betegnelsen på
en urkraft.
S/Y «Mana» er en Swedestar 370,

konstruert av Håkan Södergren,
designeren bak for eksempel den
langsmale skarpseileren Cayenne.
«Mana» er bygd i Lidköping i
Vänern i 2010.
«Mana» er 11,3m lang, vannlinjelengden er 10,58m. Hun er 3,42m
bred, 1,85m dyp og 18,5m høy.
Masten er gjennomgående, kjølen

består av 2640kg bly.

Deplasementet er 6200kg,
ferieklar vekt drøyt 8 tonn.
Dieseltanken er på 120 liter, en
ferskvannstank under hver
salongbenk gir en kapasitet på 260
liter pluss 20 liter vann som iblant
er varmt.

Signal

Seiland mellom Hammerfest og Alta. Nasjonalpark med ny flytebrygge i Bekkarfjord.
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Forbruksbatteriene ble byttet i fjor
til 3x100 Ah LiFePo 4. (En ny og
bedre verden). Hun «fikk» samtidig nytt storseil og selvslående
fokk, støpte dacronseil fra North,
44 og 30 kvadratmeter. Nyttig
framdriftsmiddel er også en code
0 fra UK og forsåvidt en
grønnmalt jernklump som heter
VP D1-30.

Swedestar 370 ble presentert av
Lidköpings Båtsnickeri i 2006.
Verftet kjøpte konkursboet etter
Najad på Orust i 2015, og båten
byttet først navn til Najad 370
Performance, deretter til Najad
370AC. Både 370 og storesøster
415 ble tatt ut av sortimentet etter
kort tid. Hverken Håkan
Södergren eller vi, vi har spurt

ham, skjønner hvorfor. S/Y
«Mana» seiler som en drøm, er
lett å håndtere to- eller firhendig,
og er en komfortabel bolig når vi
har huset på ryggen nesten halve
året.

Moss Seilforening er avhengig
av hjelp fra næringslivet!
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