Jollegruppas årsberetning
Seilsesongen startet dessverre med Corona og det satte dessverre 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.
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.
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.
Mathias har først og fremst vært trener for NC-seilerne i optimist, 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

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 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.
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.
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 optimistseilere. 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.

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 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.

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.
Laser
Etter flere år uten seilere i Laserklassen ble sommeren 2020 en «ny vår». Seilere i flere
klubber gikk fra Optimist til ny båt. Soon tok initiativ til samarbeid mellom Moss-, Soon- og
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.
Gruppen startet aktivitetene på sensommeren 2020, etter NC4 Optimist i Sandefjord. Vi fikk
noen uker med ettermiddagstreninger i Drøbaksund seilforening, deretter gjennomførte
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. 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».
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.
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
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