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Signal er med ombord

«Vilje» i østerled,
se side 16

!
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«Northern Regina»
på London-tur,
se side 31
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Hovedstyrets leder
Truls
har ordet

2020 blir det
store jubileumsåret
i Moss
Tirsdager er den store seildagen
i Moss Seilforening for store og
små. Mange er målbevisste og
har en klar treningsplan, mens
andre går sine egne veier, seiler
sin egen sjø. Planen er kanskje
bare rett og slett å nyte gleden
ved å seile!

Signal

Mari i Expressen til Kari en er
ivrig deltaker på tirsdagsregattaene og i høst fortalte hun
om sine gleder ved seiling til
Finansavisen og hva blant annet
tirsdagsregattaene i Moss betyr
for henne i hverdagen. Jeg håper
flere finner veien til vår uformelle
og svært hyggelig tirsdagsregatta
i regi av Ståle og Tur og Hav. Da
er jeg sikker på at enda flere får
gode opplevelser på vannet, selv
om de som Mari ikke har noen
plan for regattaen!
Noen andre som hadde det veldig
fint på Søly i 2019 var barna som
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deltok på sommerseilskolen.
Fantastisk oppslutning og ikke
minst super innsats fra flotte
ungdommer som arrangerte dette
for oss. Bildene av blide barn
som seiler under fontenen ved
sjøbadet, griller på Revlingen,
bader og kjører tube gjør meg
sikker på at vi har funnet et
fantastisk konsept som vil glede
mange barn i årene fremover.

Bildene av glade barn på
Revlingen står i sterk kontrast til
SVV sin utredninger om mulig
fergeleie på Revlingen eller en ny
riksvei i strandsonen ut mot
Rygge. For oss som bruker Værla
til rekreasjon og for nytelse av ro
og fred har det vært flere
bekymringsfulle planer fra
myndighetene i de senere år.
Jeg krysser fingrene for at man
også denne gangen unngår at
Værla ødelegges som en idyll for
seiling og rekreasjon.

Vår energiske havnesjef har i
samarbeid med anleggsutvalget
klart å få til en dugnadsinnsats i
foreningen som vi ikke tidligere
har sett maken til. I tillegg til at
vi får gjort en rekke viktige
vedlikeholdsoppgaver meldes det
også om god stemning og bare
blide fjes. Regner med at dette
utvikler seg til å bli den store
happeningen på Søly fremover!

2020 blir det store jubileumsåret
i Moss. Vi er med og markerer at
Moss by feirer sitt 300 års
jubileum i august og under
Vannsportfestivalen i juni. Men
det er ikke bare Moss som har
jubileum. Moss Seilforening
fyller 60 år og NSF runder 50 år.
I den forbindelse arrangerer vi
Stor NM i august på Søly i godt
samarbeid med KNS.

Det blir masse liv og røre på Søly
i år og det er bare å glede seg!

Årsmelding fra Hovedstyret 2019
Hovedstyret har bestått av:
•
•
•
•
•
•
•

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

Hovedstyret har i foreningsåret
2019 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
Lars Jørgen Kopperud
Fredrik Bakke
Mathias Mollatt

Moss Seilforening hadde 611
medlemmer 31/12-19, hvilket er
en svak nedgang fra siste år. Noe
av årsaken til nedgangen er
opprydding i medlemsregister
avslutning av medlemskap for de
som ikke har betalt etter flere

purringer. Foreningens midler er
benyttet og forvaltet i samsvar
med vedtak fattet på ordinært
årsmøte.

Regnskaps-, og budsjett
-funksjonen er godt organisert og
det utøves en forsvarlig

Signal

Glade barn og foreldre på Moss Seilforenings årlige grøtseilas.
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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 2019 har vi dessuten på
linje med tidligere år lykkes med
å få 70.000,- til ny jollehenger fra
DNB stftelsen.
Det har i 2019 vært arbeidet med
å forberede jubileum i 2020. Det
er etablert en organisasjonskomite for Stor NM med Hans Bjørn
Paulsrud som leder. Vi har deltatt
i Styringsgruppen for
Vannsportfestivalen og
planlegger også deltakelse på
festivalen i juni 2020.
HAVN, HUS OG ANLEGG
Anleggsutvalget har arbeidet
godt gjennom året med å videreutvikle anlegget vårt på Søly.
Truls Holm Olsen
Leder

Det har vært et konsolideringsår
med fokus på å ferdigstille
prosjekter og løpende vedlikehold. Vår energiske havnesjef har
sammen med anleggsutvalget
organisert vellykket dugnad i
2019 med svært god oppslutning.
Det henvises for øvrig til
årsberetningen fra
Anleggsutvalget

AKTIVITETER
Foreningsåret 2019 har som
vanlig vært aktivt med en rekke
aktiviteter både i jollegruppa og i
Tur og hav. En spesiell hendelse
i 2019 var at vi ble invitert til å
delta på Momentum med våre
dyktige Optimistseilere. Det ble
et veldig bra resultat og resultatet
ble i avisen omtalt som
høydepunktet på Momentum.
Satsingen på J/70 seilingen har
fortsatt i 2019. Det har vært god
aktivitet og mange fornøyde
deltakere, selv om resultatene på
regattabanen ikke har vært like

Fredrik Bakke
Leder Aktivitetsutvalg

Signal

Therese Kastet
Sekretær
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gode i 2019 som tidligere år.
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. Det ble også et
spennende og flott klubbmesterskap i år selv om det ikke ble den
vanlige runden Jeløy Rundt.
Det henvises for øvrig til årsberetningen fra Aktivitetsutvalget
for ytterligere detaljer.
Hovedstyret vil til slutt takke
medlemmer, foreldre, tillitsvalgte, trenere og dommere for
det store arbeidet og engasjement
som er nedlagt for Moss
Seilforening. Deres bidrag har
vært helt uvurderlig for at vi har
kunnet gjennomføre med stil.
Dere er foreningens viktigste
drivkraft.

Pål Einar Berntsen
nestleder

Lars Jørgen Kopperud
Leder Anleggsutvalg
Camilla Mosseros
Kasserer

Årsberetning fra Anleggsutvalget for 2019

Kan noen trekke ut proppen? Bildet er tatt 10. februar.

Anleggsutvalget har i 2019
bestått av Morten Jansen (havn),
Aksel Ellefsen (havn), Tommy
Dyhr Petersen (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.

I forhold til større vedlikeholdsoppgaver og nye prosjekter har
2019 delvis vært et
konsolideringsår. Aktiviteten har
i så måte vært noe lavere, med
dertil noe redusert pengeforbruk
sammenlignet med foregående år.
Imidlertid har det vært stor
aktivitet på planleggingssiden, og
vi står nå ovenfor flere større
vedlikeholdsprosjekter som bør
eller må tas tak i.
Søly båthavn
Det er generelt god kontroll på
inntekter og alle typer kostnader
knyttet til drift av havnen. Med
høyere inntekter og lavere

kostnader sammenlignet mot
budsjett, ender vi opp med et
meget godt resultat i 2019.
Kostnadene er lavere fordi noen
prosjekter har blitt utsatt, og på
inntektssiden har vi en positiv
utvikling på flere områder, f eks
gjesteleie.

Vi har nå hatt det første fulle
driftsåret med ny truck, og
erfaringene er fortsatt positive.
Driften har vært stabil og trucken
passer fint til våre behov. Vi har
også kjøpt en brukt stålkrybbe
som vi bruker til landsetting av
større båter som skal opp for en
kort periode. Dette er både
praktisk, og det hever sikkerheten
på området. Det er ønskelig å
kjøpe inn en lik krybbe i litt
mindre størrelse til samme
formål.

Signal

Samarbeidet i utvalget har
fungert meget bra, og sammen
med bidrag og engasjement fra
medlemmene 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!

Foto: Harald Molvig
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Den nye betalingsbommen som
var operativ før sesongen har
fungert som forventet, og
inntektene har også gått opp i
henhold til budsjett. I tillegg
slipper havnesjef å forholde seg
til uønskede «gratis-passasjerer».
Go Marina er nå også etablert
som betalingssystem på gjesteleie
og dusj.
Det ble i fjor oppdaget store
råteskader på signalmastens rå og
gaffel. Nye deler er anskaffet.
Signalmastens venner kjæler nå
med de nye delene i båthuset til
Gabbi, og de vil bli montert
innen sesongåpning.
Havna har fått ny og større container til spesialavfall. Denne gir
oss alle nødvendige forutsetninger for riktig håndtering av
spesialavfall fra aktiviteten i
havnen. Vi oppfordrer alle til å
bli flinkere med å bruke tilbudet,
og sortere i henhold til oppslag i
container.

Signal

Anleggsutvalget har lenge
vurdert Havneweb som et nytt
verktøy til administrasjon og drift
av havnen, og det er nå besluttet
å innføre systemet. Erfaringen til
andre havner vi kjenner er udelt

gode, og systemet vil i stor grad
sikre kontinuitet i driften og
innebære bedre informasjonsflyt
og service for båteiere.
Med bakgrunn i en grundig
gjennomgang av havnesjefens
arbeidsoppgaver og tidsbruk
gjennom siste 2 år har hovedstyret besluttet å ansette Gunn
Rodal på engasjement fra januar
2020 og frem til 31.12.2020 i
100% stilling.

Som nevnt er det gjennom året
avdekket og planlagt flere tyngre
vedlikeholdsbehov. 400 meter
med hoved kabel på moloer må
fornyes. Det bør mudres syd i
havnen for å unngå tap av flere
båtplasser, og kulverter må åpnes
mer for å bedre gjennomstrømming i havnen. Videre er
det også ønskelig å gjøre om på
båtplasser på molo til kat 8. Dette
er alle kostbare tiltak, som det
kan være utfordrende å finne
midler til.
Fellesdugnad
I tillegg til den store fellesdugnaden, og enkeltdugnader ble
det også organisert en ekstraordinær fellesdugnad for å få
utført nødvendig ytre vedlikehold

10. februar klokken 14.30 så det slik ut i Søly. Foto: Karl-Einar V. Jensen
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av bygninger. I alt deltok
70 medlemmer på årets hoveddugnad. Dette er enda en gledelig
rekord for denne dagen. Igjen så
viser dette at denne type tilrettelagt og organisert dugnad
fungerer bra.
HMS
HMS prosessen som ble igangsatt i 2018 har nå kommet et
langt skritt videre, og vi har
definert en rekke tiltak som bør
gjennomføres for å ivareta HMS
på anlegget. Noen definerte tiltak
er allerede gjennomført, som
skilting om potensiell fare ved
innkjøring, og innkjøpe av
stålkrybbe for større båter som
løftes på land i sesong.
Klubbhuset
Inntektene på utleie var i 2019
noe bedre enn fjoråret og
budsjett. Med god kontroll på
kostnader ser vi derfor et godt
resultat for året. Vedlikehold av
vinduer, paneler og dører på
husets søndre del er enda ikke
gjennomført, men planen er klar
og diverse anskaffelser er
foretatt.
10 februar 2020
Anleggsutvalget
Lars Jørgen Kopperud

Jollegruppas årsberetning 2019
Seilsesongen startet igjen med
påskeleir på Søly i 2019. Seilerne
som har seilt noen år har klær og
utsyr som gjør at tidlig seiling
går bra. De ferskeste seilerne
ventet til etter påske.
Den offisielle starten på seilsesongen var tradisjonen tro
1. mai. Også i år kombinert med
første regatta i Østfoldcup-en.
Her deltok 2 29ere, 6 RS Fevaer
og 16 Optimister likt fordelt på
A- og B-gruppe.

til norgescupseiling er nok
mellom 80 og 90%. Moss
Seilforenings aktiviteter bidrar
uansett til masse seilglede
underveis. Mange unge seilere
har fått mestringsfølelse og fått
kunnskap om seiling de kan ta
med videre i livet - noe som
kanskje kan øke lysten på egen
seilbåt når man blir voksen.

&

Seilforeningens optimistseilere
som seiler på det øverste nivået
har markert seg i NC og NM på
Hankø. Sesongen ble avsluttet
med gullfinale i lagcup.
Deltagelsen er den første på
mange år så det var derfor ekstra
gøy at laget slo mange gode lag
seilforeninger.
Det blir
&fra andre
&
&
spennende å se om vi klarer
!

Tidligere år har nybegynnerne
startet seiling 1. mai, men de
siste årene har sommerseilskolen
vært første tilbud for nye seilere.
Sommerseilskolen viser at det
med litt innsalg gjennom seilskoleukene, er mulig å rekruttere
barn og ungdom til jolleseiling.
Fra skolestart hadde foreningen
16 nybegynnere som var med
stort sett hele høsten. Det blir
spennende å se hvor mange vi
klarer å beholde i 2020.
Avskallingen fra nybegynnerkurs

Ella Syrrist og Kaja Fuglum NC Feva i Tønsberg

ytterligere utvikling frem mot
NM på hjemmebane.

Etter flere år uten så stor aktivitet
utenfor egen forening, har flere
RS Feva-lag fra Moss
Seilforening vært med både på
Norgescup og NM. Siste NC
deltok to båter og den ene båten
vant til slutt sammenlagt.

Signal

Bilde fra høstens nybegynnerkurs
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Den siste store jolleklassen i
Moss har vært 29er. Her har
Moss Seilforening vært en av de
største foreningene sammen med
KNS, men etter 2019 sesongen
ser det ut til at det kun blir én båt
i Moss i 2020.
Av arrangementer var 2019 litt
roligere enn for 2018. I tillegg til
påskesamling og åpningsregatta
1. mai, var det NC for Feva og
29er i 25.-26. mai som var årets
arrangementer. Dette betyr ikke
at vi har ligge i le hele 2019, for
mye har skjedd.

Signal

Under RS Feva og 29er NC’en,
ble det på lørdagen ble det
arrangert flere race rett utenfor
moloen med perfekte forhold,
økende fra lett vind til silkeføre
med 6-7 m/s og sol. På søndagen
ble det skikkelig vind fra nord og
arrangementet ble trukket ut til
Revlingen. Nok en gang var det
mange rosende ord fra de
tilreisende seilerne.
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29ere på startstreken.

Sommerseilskolen trakk igjen
mange unge seilere. Både mange
nye, noen gjengangere og en
egen «leir» for våre egne regattaseilere. Totalt var 120 seilere
fordelt gjennom fire uker på
Søly. Alle ansvarlige og trenere
har fått rosende tilbakemeldinger
på hvor gøy det har vært med

!

seiling og vannaktiviteter under
seilskoleukene. Enkelte byttet til
og med fra kort dag til lang dag
bare for å få med seg mer av det
som var gøy. NRK
Østlandssendingen var også en
liten tur innom i uke 32 og da
fikk vi (og reporter) være med på
live-sending rett fra Optimisten.

Fra første uken med sommerseilskole

!
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Etter en henvendelse fra Punkt
Ø og Momentum rett før julen
2018, endte Jollegruppa med å
gjøre noe veldig annet enn
konkurranseseiling og trening.
Ca 25 jolleseilere og 4-5 trenere
fikk delta i et kunstprosjekt med
kunstneren Pauline Fondevila i
regi av Momentum/Punkt Ø.
Et busslass med kunstinteresserte
pressefolk ble sluppet av på Søly
kun iført tynt pentøy. Det ble
friskt for de fremmøtte å beskue
flinke jolleseilere seile frem og
tilbake foran film-crewet.
Kunstprosjektet bidro til at
mange voksne seilforeldre fikk
øvd seg i rigging av våre gamle
treningsseil som var blitt malt
tekst på. Jolleseilerne fikk seilt
litt ekstra og vært med på en film
som var en del av Momentumutstillingen på Alby. Vi fikk i

Live med NRK Østfold

(foto: Texas reklamebyå)
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Signal
10

2 av de 4 nye RS Fevaene

denne anledningen inn midler til
å skifte ut gamle treningsseil med
nye treningsseil/-rigger.

Siden vi var så heldige og mottok
penger fra både
Sparebankstiftelsen DNB og
Sparebank1-stiftelsen i 2018, fikk
vi levert en god del nytt utstyr i
2019. I april/mai fikk vi levert

4 nye RS Feva og 1 ny følgebåt/
RIB. Vi har også solgt unna noe
av det eldste utstyret slik at
vedlikeholdet blir litt enklere.
En rekke av de eldste
Optimistene har også blitt kassert
til fordel for vrakpant som vi
ønsker skal gå inn i nytt utstyr
for å vedlike-holde nyere båter.

Simen Syrrist
(avtroppende jolleleder)

Signal

Ny følgebåt

For jollestyret, feb 2020
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Årsmelding fra Tur & Hav 2019
I 2019 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;
• «Medlemsmøte» med
gjennomgang av planer for
sesongen og valg av arbeidsgruppe for Tur Og Hav.
• Navigare Cup 2018
• Jeløy Rundt/
Klubbmesterskap 2019

Tur og Hav-gruppen i Moss
seilforening benyttet 2019-sesongen til å fokusere på gleden ved
storbåtseiling og det sosiale ved å
møtes til vennlig konkurranse
gjennom Navigare Cup i
Værlebukta og omegn hver
tirsdag i sesongen. Både arbeidsgruppen og de øvrige deltakerne
har bidratt til at vår målsetting om
å fylle Værlebukta med kjølbåter

Signal

Resultatliste NavigareCup:
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Klubbmesterskapet, Jeløya
Rundt, gikk av stabelen helgen
28.-29. september. Opprinnelig
plan var å seile rundt øya til
gjestehavna nord i kanalen.
Værgudene ga oss imidlertid noen
begrensninger, fordi det ikke var
tilstrekkelig vind til at båtene

må sies å ha vært en suksess. Vi
erkjenner likevel at vi kan ha
plass til enda flere båter på
startlinjen vår. Totalt antall båter
påmeldt Navigare Cup var 14 og i
snitt stilte 8 båter til start gjennom
12 runder. De fleste deltakere har
også deltatt aktivt med erfaringsutveksling og seilbåtprat under
den uhøytidelige premieutdelingen etter hver seilas.

gjennom dette, og vi i Tur og Hav
har hatt premieringen som et
ekstra trekkplaster hver tirsdag.
TUSEN TAKK til våre
velvillige sponsorer!
Hovedpremien, en SpinLock
seilervest toppmodell, vil bli trukket samtidig med ordinær premieutdeling og kåring av
vinnere på neste medlemsmøte i
Tur og Hav.

skulle klare distansen på tiden vi
hadde til rådighet. Klubbregattaen
ble derfor seilt på kortere bane
tvers over fjorden T/R Bastøbåen
dag 1 og rundt Mefjordbåen dag
2. Klubbregattaen krasjer
dessverre med høstferien for noen
og 9 båter stilte til start.

Tradisjonen tro møttes deltakerne
og øvrige interesserte fra Moss
Seilforening til fest på Klubbhuset
med Pizza fra Peppes på lørdagskvelden. Seilforeningens eget husband, 3 Fenders, sto for kvalitetsunderholdning ut i de små timer.

En suksessfaktor som har gitt
Navigare Cup et løft i 2019 og
som har bidratt til stor entusiasme
gjennom sesongen, er at vi mottok
sponsorpremier fra Seatronic
Båtutstyr og Helly Hansen til
trekning blant deltakerne etter
hver seilas. Sponsorene har fått
mye positiv oppmerksomhet

Sportslig var det Excalibur med
skipper Vidar Emanuelsen Selju
og hans mannskap som viste seg
nærmest uslåelige gjennom 2019,
på de neste plassene lang mer
jevnt og svært spennende helt til
siste slutt.

!

Resultatliste Klubbmesterskapet Jeløya Rundt:
Seilnummer

Båtnavn

Skipper

Båt type

Dag 1

Dag 2

Plassering

NOR 15039

Forza

3

1

Lethe

Grand Soleil
39
First 34.7

1

NOR 12488

Hans-Christian
Grande
Øyvind Knudsen

2

2

2

KEJ - SH

Karli

Karl Einar Jensen

X-412 SH

4

1

3

NOR 11587

Ventus IV

Dag Nyrud

X-40

3

5

4

NOR 972

Overmot

Kari Handeland

Express
!

5

6

5

NOR 15449

Haffsårkesteret

Truls Holm Olsen

Arcona 380

7

4

6

NOR 15491

Sone 2

7

7

Martina

Bavaria 40
CR
Mamba 29

6

NOR 3943

STÅLE
NERLAND
Eirik Dyrop

8

8

8

Bavaria 30CR

Naomi

Lone Haldorsen

Bacaria
30CR

9

9

9

Premieutdeling etter Klubbregattaen skjer på neste medlemsmøte i Tur og Hav.

Debriefing
og* *premieutdeling.
!
*
*
*
*

Kommunikasjon i Tur og Hav:
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 også bilder
og filmer fra aktivitetene våre. Tur
og Hav takker for bidrag, både fra
aktive deltakere og alle andre som
følger oss. Alle medlemmer i Moss
Seilforening er velkommen til å
melde
seg
inn i vår Facebookgruppe.
*
*
*

!!
!

*

*

**

*

*

*
*
*
* *
*
Overmot,
veltrimmet
og i godt driv!

Bilde fra Du vet du er fra Moss
Jeløy... av Jeanett Larsen
!

Signal

3På kryss mot målgang ved Norrøna

!
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J/70 Aktivitet 2019
Ca 25 faste seilere og noen Drop
In har igjen gjennomført en god
sesong. I år har det vært mye
regattakativitet sammenlignet
med de 2 tidligere sesongene.
Mandagene kl 17.45 har fortsatt
vært faste dager for seiling i hhv
Son og Mos. I tillegg har båtene
vært mye på vannet for
lagtrening.
Sportslig ble det en god sesong;

Flere lag har prøvd seg gjennom
sesongen; Arild Andresen med
Siri Sømme på roret er siste til-

skudd i tillegg til Karl Einar
Vedeler Jensen, Mads Francke,
Magne Klann og Knut Gudmund
Carlsen. Sistnevnte også med
flotte ungdommer fra Son SF.

Beste resultat stod nok Magnes
team for med seier i SM samt en
meget bra 5 plass i nordisk finale
av Grundig Cup i Middelfart
Danmark.

Deretter var Moss SF med Karl
Einar som skipper på Arenal,
Mallorca i kvalifisering til finalen
i Champions Leauge. Det holdt

ikke til finalen men båten til
Moss ble Europas raskeste båt i
2019

Deretter ble 4 Grundig Cup
Gjennomført.
3 båter til NM på Hankø
Mads satset i Hollenderen.
Ungdomslaget til Son var fast
innslag på Onsdagsregattaene.
Vi deltok i Seilsportligaen- både
1 og 2 divisjon.
Her er Sonslaget i fint driv.
Det ble videre gjennomført 4 inntektsbringende Event. seilinger
med Son Spa som utgangspunkt.

Signal

!
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Sesongen startet med Ski Yachting i Oslo
– et fantastisk arrangement!

!

!

Her er Sonslaget
i fint driv.
!

Økonomi

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

Avskrivning på seil og båter var
på kr 145.572. Verdi er i balansen
pr 31.12 oppført med totalt kr
440.462,- Båtene er gjennom
sesongen oppgradert med nye
seil og et grundig teknisk vedlikehold. Restverdi i markedet ved

et eventuelt salg er antatt å være
kr 350.000 pr båt, totalt kr
1.050.000,-

Overskudd etter avskrivning
endte på kr 53.850.
Kassabeholdning ved årets slutt
var på kr 226.626. Det er blitt
nedbetalt 97.282 på lån og restlån
er nå kr. 491.393.

Signal

Klubben hadde kr 417.866 i
driftsinntekter fordelt på
Kontingenter, utleie av båter og

sponsorinntekter. Dette er opp fra
kr 348.000 i 2018.
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Vilje i østerled
Av: Helge Halvorsen og Hilde Brodahl

Inntrykk fra en reise i
våre “ukjente” naboland
i øst
Ja, for det er et tankekors at det

Signal

rundt Østersjøen er ni-ti naboland
tett på hverandre, som bare i liten
grad kan snakke sammen, som i for
liten grad handler med hverandre
og deler kultur. Den europeiske
unionen har gjort det kunststykket
å binde disse landene tettere
sammen i en union, bare med
unntak av den russiske enklaven
Kaliningrad.
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Med god bør kan vi seile fra land
til land på noen timer. Vi skriver
om denne turen for å minne oss om
den felles historien dette farvannet
har, og om nå frie nasjoner, med

havner som de senere årene er
bygget, modernisert og lagt til rette
for oss fritidsseilere. Innenfor
rekkevidden av en litt utvidet
sommerferie har vi noen
fantastiske muligheter til å oppdage
“nytt land”.

Utseilt distanse på denne turen er
2600 nautiske mil. Vår reise varte i
nesten fem måneder, så vi hadde
god tid til å komme innom alle de
ni landene. Det kunne vært ti, men
Russland, enklaven Kaliningrad,
mellom Litauen og Polen, seilte vi
forbi. Det er i grunnen litt underlig
å tenke på at Kaliningrad, denne
resten fra Sovjet, selve okkupanten
helt fram til 1991/92, ligger her
klemt inne mellom sine tidligere
vasallstater, og med åpning til
Østersjøen.

Kampen om hegemoni

Det var en gammel svensk
ambisjon å bli en stormakt med
Østersjøen som deres eget innhav.
Sammen med den da mektigere
staten Danmark-Norge, gikk
Sverige med i Kalmarunionen som
et bolverk mot den tysk-romerske
trusselen fra sør. Sverige ville
imidlertid mer, og i det som
omtales som den svenske stormaktstiden, etter Kalmarunionens
oppløsning, drev de en aggressiv
politikk og utvidet grensene i alle
fire himmelretninger (se kartet).
I dag har EU overtatt som en
moderne og inkluderende union
som sikrer alle østersjølandene sin
selvstendighet som frie nasjoner.
Fellesskapet åpner grenser, og gjør
det enkelt å flytte seg mellom

Det er dette innhavet vi bestemte
oss for å bli nærmere kjent med.
Breddfull av historie som vi bare
kjente fra noen historiske
høydepunkter og vendepunkter.
Vi ville bruke noen måneder på å
seile i de farvannene som har hatt
en så stor historisk betydning for
alle de ti landene med kyst til
Østersjøen.

I Søly før avreise.

kystene til de baltiske nasjonene og
de øvrige østersjølandene. Som
seilere er vi særlig takknemlige for
de store ressursene som
EU-fellesskapet har brukt på å
bygge infrastruktur som innbefatter
gode og velutstyrte havner, felles
valuta og et digitalt nett som er
åpent og sømløst. Håpet er at alle
disse landene nå har lagt de største
motsetningene bak seg, og at dette
historisk interessante innhavet
ligger åpent og tilgjengelig for alle
de som er fristet til å seile mot
disse kystene. Våre forfedre var her
for mer enn 1000 år siden, så det er
ikke akkurat jomfruelige farvann vi
snakker om.

Allerede fra 1100-tallet startet
hanseatene å bygge handelsforbindelser både innenfor og
utenfor Østersjøen. De var i alle de
havnene vi har besøkt 6-700 år før
oss. Der var det også store
krigsflåter som kjempet om havner
og land rundt hele østersjøkysten.
Noen av de seneste
krigshandlingene i farvannet vi
seilte i, var tilbaketrekningen av
tyske soldater fra østfronten i
1944/-45. Mer enn 16 000 soldater
(!) omkom da skipene Wilhelm
Gustloff og Goya ble senket av
russiske ubåter i polsk farvann.

!

Formålet med turen er derfor å
bruke tid på å møte de vi besøker.
Vi er like opptatt av å fortøye som
å seile. Vi vil se stedene og snakke
med de som bor der og de som er
der. Altså, en enkel plan for en
rundtur i Østersjøen, med
9 nystrøkne gjesteflagg i bagasjen.
Vi kan bare by på noen små
smakebiter, men vi håper det kan
friste andre.

S/Y Vilje og mannskap

Vår hjemmehavn er Søly og vi
seiler en Långedrag 39´ seilbåt
bygget i stål. Konstruktør: Rolf
Modig, Långedrag Marin,
Gøteborg.
Båten er 2 meter dyptstikkende og
trenger 18 meter fri seilingshøyde.
Ferdig turutrustet veier båten
15 tonn.

!

Mannskapet er en pensjonist og en
snart pensjonist, med lang fartstid
og god erfaring i seilbåt.

Sverige som kolonimakt

Hele turen er beskrevet i en blogg
på båtens hjemmeside:
Viljeogvi.com.
Velkommen med...

☛

Signal

Vikingene brukte østersjølandenes
elver som transitt for å komme
sørover i Europa. De seilte
gjennom Latvia, via Rigabukta inn
i Daugava over i vannveiene i det
sentrale Europa, de seilte inn
Finskebukta til St. Petersburg,
videre til Novgorod og derfra
sørover til Svartehavet. De seilte
inn i Polen ved Wolin til det
historiebøkene omtaler som
krigerstaten Jomsborg. Det var
senteret for formidling av leiesoldater som opererte i hele østersjøområdet og ellers i Europa.

(Foto: Harald Molvig)

Våre hensikter er fredelige, vi
kommer som naboer for å oppleve
kulturer og steder vi knapt nok har
hørt navnet på, og altså bare noen
litt lange steinkast unna våre egne
kyster.
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For motor på Bohuslänkysten.

Langs Østersjøens kyster

Første etappe på denne turen er
rundt den svenske kysten fra
Strömstad til den nordligste delen
av Stockholms skjærgård. Det er i
all hovedsak transport i kjent
farvann for oss, men den fantastiske
Bohuslänkysten er allerede en tidlig
påminnelse om vår felles nordiske
historie og rivaliseringen om
sentrale deler av kysten.

Signal

Vi er i Østersjøen etter passering av
Falsterbokanalen og gleder oss til å
komme oss nordover på østkysten.
Med litt dårlig vårvær for de gode
seilasene, med vindstille og og tåke,
tar vi turen til Ystad som er et
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Kalmar slott.

utmerket sted å vente på bedre
forhold. Vi kom oss etter et par
dager videre rund Sveriges sørøstre
land. Det blir en stopp i Simrishavn
og vi planlegger en overnatting på
Utklippan, en utrolig havn ved
innseilingen til Kalmarsund.
Hanöbukten er imidlertid ikke så
samarbeidsvillig. Vi fortsetter å ha
seilingsforhold som gjør at vi
justerer planen etter været og drar
opp til Hanö, øya som har gitt navn
til bukta.
Det er særlig to av havner lenger
nord vi har sett fram til å besøke,
først og fremst på grunn av den
historiske betydningen de har hatt.

(Foto: Jostein Brodahl)

Byene er Karlskrona og Kalmar. På
hver sine måter av stor betydning
for østersjøhistorien. Dere som har
levd en stund, smilte antakelig
!
sammen med både Sverige og
NATO-alliansen da den sovjetiske !
ubåten U-137 gikk på grunn rett
utenfor Karlskrona. Ubåten tilhørte
Whiskey-klassen og hele
operasjonen fikk på folkemunne
raskt betegnelsen: “Whiskey on the
Rocks”. Grunnen til slike besøk av
!
fremmede ubåter er nok at denne
!
byen som ble grunnlagt i 1680, var
og er hovedbase for den svenske
marinen og har i alle disse årene
spilt en hovedrolle i forsvaret av det
nå så fredelige Sverige.

Vi får heller komme tilbake til
denne skjærgården og bruke mer
tid. Vi er på vei mot Åland. For oss
et helt ukjent øyrike der oppe mot
den botniske viken. De har sitt eget
flagg og selvstendighet og vi har
gjesteflagget. For oss som skal
videre østover er det østhavnen i
Mariehamn vi velger.

Gamlebyen i Visby.

Dere som fulgte med i historietimene vet at byen Kalmar er mest
kjent for unionen som ble undertegnet på slottet som ligger rett ved
gjestehavna. Det skjedde i 1379 og
var en union mellom Norge, Sverige
og Danmark. Samme tid og sted ble
Erik av Pommern kronet til konge i
de tre landene. Han skulle vi
komme til å krysse veier med
senere på turen. Har dere ikke vært i
- og ved Kalmar slott, så har dere en
begivenhet å se fram til.

!
!
!
!

Kalmarunionen varte i over 170 år,
så EU har enda noen år på seg for å
vise at denne unionen er mer robust
enn Kalmarunionen, og i stand til å
holde østersjøstatene permanent
sammen.

Vi kan ikke seile nordover i
Kalmarsund uten å stikke østover til
Gotland og besøke Visby. Etter en
stopp i Oskarshamn og den lille
havna Byxelkrok på Öland fortøyde
vi i Visby. Vi forstår hvorfor
Gotlands havner, med Visby som
selve juvelen, er blitt et så populært
feriemål for seilere fra den svenske
østkysten.

inn en liten advarsel. Mannskapet
på en seilbåt vi traff i Latvia senere
på turen, kom fra Visby i slutten av
juli. Det var visst ingen god opplevelse. Rike stockholmsungdommer hadde inntatt havna med
dyr redskap og en atferd som om de
eide byen. Skipperens lakoniske
tilleggskommentar var: “Ja, og det
kan vel hende noen av dem gjorde
også”. Vi var der midt i juni og
delte havna med bare noen få tyske,
polske og britiske båter. Ingen
svenske. Derfra gikk turen vestover
mot den fantastiske Gryt skjærgård.
Mange mener dette er den fineste
skjærgården på den svenske østkysten, og det sier jo ikke så lite.
Fra den lille havna Fyrudden gikk
turen videre via Arkösund og
Oxelösund til Nynäshamn.

Stockholmerne får unnskylde oss at
det bare ble! en snartur med forstads!
toget fra Nynäshamn
inn til byen.
Vi rakk en !fortauslunsj i Gamla stan
etter å ha hentet noen av de
forhåndsbestilte papirkartene til
turen østover. Turen videre ble
hovedsakelig en transportetappe
gjennom deres fantastiske
skjærgård, bare med en stopp i
Bullandö midt inne skjærgården, og
derfra nordover til Gräddö ved
innseilingen til Norrtälje.
!

Vi lærte navigasjonens ABC på vei
mot Åland. Grunnregelen for all
ferdsel på sjøen er at du alltid skal
vite nøyaktig hvor du er. Alle har
erfart at det kan være krevende, bare
utstyrt med litt dårlig oppmålte
papirkart. Med dagens hjelpemidler
er det ikke noe problem.
Finnene hadde imidlertid innført et
idiotsikkert system lenge før det
fantes elektroniske hjelpemidler.

Finsk sjømerking.

Dersom du ser den varden med en
stor A (bildet) der du er, ja så vet du
nøyaktig hvor du er på kartet øverst
på neste side om du finner igjen
Aen øst for Bjõrkõ.

Den andre måten å merke leiene på,
som vi kjenner godt, er overettmerker. Her i skjærgården var dette
tatt helt ut. Så lenge du har noen
hundre meter sikt, finner du alltid
riktig kurs uten å bruke kompasset.
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Byen hadde sin storhetstid på
1300-tallet, beskyttet av en fortsatt
nesten intakt ringmur. Her legger vi

Mariehamn og
skjærgårdshavet
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Finn A i kartet.

!

«Tacka tsaren för säkerhäten» var en
overskrift i boka "Åland.
Gästhamnar. Farleder. Ankarplatser."
Finland var russisk storfyrstedømme
i over hundre år, og tsarens
prinsipper ligger fortsatt til grunn
for imponerende god merking av
små og store leier i skjærgården her.

!
!
!

Av og til er det de merkeligste ting
som fanger oppmerksomhet og blir
husket på et nytt sted. Denne
gangen er det ikke severdighetene i
byen, men fasilitetene i havna. Det
er vårt første i en lang serie av
møter med badstukulturen. Hva er
servicetilbudet i havna? Øverst på
den lista er badstua. Ja, så for dere
som drømmer om en ferdig oppvarmet badstu på bryggekanten når
dere er fortøyd etter en lang dag; ta
turen opp i disse farvannene.

Signal

Øylandet
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Åland er et fascinerende rike,
bestående av 6757 øyer til de rundt
30 000 innbyggerne. Faste Åland
som det heter, er selve hovedøya og
i tillegg strekker skjærgårdshavet
seg østover mot det som kalles

“skiftet”. Åland er jo finsk, men selvstendig, og derfor er det ikke noe
riksgrense, men bare et
farvann som skiller Ålands skjærgårdshav fra Turkuskjærgården.

Vi hadde bestemt oss for å seile
igjennom disse arkipelene for å
oppleve det som særpreger Åland
og det sydlige Finland. Teller vi opp
øyene i hele dette området mellom
Mariehamn og Hanko, lengst sørøst
i Turkuskjærgården, så er det den
mest øyrike skjærgården i verden,
litt avhengig av hvor strenge vi er
med definisjonen av øy, mellom 20
000 og 50 000. Til sammenlikning
er det omtrent halvparten så mange i
Indonesia.

Det var gjennom dette øyhavet vi
seilte fra Mariehamn, østover
gjennom Lemströms kanal, over
Lumparn til den lille havna
Kumlinge. Vi feirer midtsommer
med finske seilere i den lille,
idylliske havnelagunen Nagu. En
minnerik natt med finner på fest slik
vi kjenner dem. Kvelden før
midtsommer hadde vinmonopolet
(Alko) i den lille byen åpent til

kl. 21. Det hadde finnene benyttet!
For seilere er det ei havn ned mot
Finskebukta som alle må innom.
Hanko, eller Hangö på svensk, har
samme kultstatus som Marstrand på
den svenske vestkysten, eller
Sandhamn på østkysten, eller vårt
hjemlige Hankø i sin storhetstid.
Med en stopp i Kasnäs seilte vi ned
til Hanko. Det er havna og
beliggenheten som har gitt den
status. Det er den sydligste
fastlandshavna i Finland, beliggende
med utsikt over Finskebukta. Byen
er ellers ikke spesielt interessant, så
det er havna som er spennende.
Finn et bord på havnekroa med
havet nesten under føttene og få et
glass “Gul enke” servert av en
syklende kelner.
!
!
!
!

Syklende servering i Hanko.

Østover i Finskebukta

For dere som ønsker mer av
Finland, er ikke veien lang østover
til Helsinki, eller enda lengre.
Finner vi snakket med fortalte at
skjærgården øst for Helsinki er det
fineste seilingsområdet på denne
kysten. Så her er det mye land igjen
å oppdage. Vi velger å legge kursen
sørøstover til Tallinn. Estland hadde
vi sett fram til å oppleve, så planen
var noen dager i hovedstaden før
den estiske kysten vestover og
sørover ned mellom de store øyene

For oss ukjente steder og
havner

Estisk tradisjonsmusikk.

og fastlandet mot Rigabukta.
Estland ble fri fra sovjetstaten i
1991 og har brukt tiden godt for å
bygge opp igjen et moderne vestlig
demokrati.

Den estiske motstanden mot den
sovjetiske okkupanten er blitt kalt
den syngende revolusjonen. Det er
en interessant og sympatisk side av
estisk kultur at de bruker sangen for
å samle og mobilisere, både i krig
og fred. Fortsatt arrangeres sangfestivaler som trekker hundretusener
av sangere og tilhørere. Festivalen
passet ikke med tiden for oss, så vi
fikk ikke oppleve den denne gang.

Seil ikke forbi Tallinn, sett heller av
flere dager her enn dere hadde
planlagt. Det er rett og slett en
fantastisk by, dens historie,
severdighetene og stemningen.
Byhavna, som er den foretrukne,
ligger helt inne i sentrum med ti
minutter å gå til gamlebyen som er
omgitt av en godt bevart bymur.
Finner, briter, nederlendere og
tyskere var våre naboer av gjestende
båter i havna.

Da er det godt å ha tid til å sitte
ettertenksomt ned med en kald,
velsmakende øl på et fortau og
smile av opptrinnene. Vi seiler
ombord i vår egen lille båt og har
ingen avgangstid.

!
!
!

Ikke hadde vi hørt om byen
Haapsalu, på den estiske
nordvestkysten, men skal dere
denne veien, så gå ikke glipp av
denne. Med den bygge- og
rehabiliteringsaktiviteten vi så, vil
dere komme til en enda flottere by
enn vi forlot.
!

!
!
!
!

Skål for Tallinn!

Vår «hjemmehavn» i Haapsalu.

En liten kuriositet derfra, for første
gang opplever vi innpiskere i havna.
Som når restaurantansatte står i gata
og praier kunder, står havneansatte
ytterst på bryggene for å kapre
gjestende båter. Det er tre små
gjestehavner ved siden av hverandre
som “slåss” om båtene. Havner som
dette er noe av det som er
fascinerende med denne måten å
seile på. Du aner ikke hva du
kommer til, før du er der, for det
finnes ikke engelskspråklige
turistguider for stedet.
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Vi har nå seilt i to måneder og med
unntak av et par norske båter på
Bohuslänkysten i mai, har vi ikke
sett en eneste norsk seilbåt. Heller
ikke her i Tallinn. Det vi derimot

har sett, er cruiseturister. Det eneste
som trekker ned det gode inntrykket
fra Tallinn er grupper med wifiguidede, ustanselig fotograferende
turister som myldrer ut av de store
cruiseskipene på havna og nesten
bokstavelig talt løper gjennom
gamlebyen for å konsumere flest
mulig severdigheter før avreise til
neste destinasjon.

Det er med en viss spenning vi drar
vestover på estisk side i Finskebukta. Havneguidene forteller om
gjestehavner, ikke mange, men
akkurat nok til at vi kan planlegge
for dagseilaser. Vi er godt vandt fra
vår hjemlige standard i havnene og
er spente på disse, men Estland
viser seg å være i samme divisjon.
Gode fortøyningsmuligheter,
hyggelige havnesjefer og i det hele
tatt utmerket service. Første stopp
på vei vestover i Finskebukta er den
lille og hyggelige havna Lohusalu.
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Det lokale dampskipet.

Fra de store, overfylte turistattraksjonene i Tallin til dampbåten
som sikkert kan ta opp til
5 passasjerer (!) i tillegg til en
fyrbøter og skipperen, med på en
rundtur på Väike viik, en liten
innsjø mellom havna og byen, er
avstanden stor.

gå glipp av Kõiguste sadam, en
havn dere må zoome godt inn på
kartplotteren for å finne. En landtunge stikker ut midt i bukta og

lager en perfekt skjerming mot vær
fra syd. Her hadde en estiskaustralsk seilentusiast anlagt en bitte
liten gjestehavn med et havnekontor
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Det var tid for å dra videre sørvestover mot de store øyene i Estland.
Første stopp var i en liten havn ved
fergestedet til øya Muhu. En god
havn, men ikke mye mer enn havna
og en litt slitt havneterminal. Det
ble bare en nattehavn før vi seilte
videre mot sørkysten av den største
øya, Saaremaa.

!
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Her må vi dele en liten
hemmelighet med leseren. Om dere
er på disse kanter, så må dere ikke

Johns Place - havnekontor og skipsproviantering.

Her er det fortsatt etterkommere av
den gamle svenske bosettingen som
har overlevd de seks hundre årene
etter at svenskene ble kastet ut av
Estland.

Gjensyn med Latvia

Havnekontoret i Kuressaare.
!

i matchende størrelse. Ikke bare
kontor, men utsalgssted for det
nødvendigste, som øl, grovt rugbrød
og røyket sik. I tillegg litt suvenirer
og båtutstyr.
Plassert på de to gjestestolene som
lokalet hadde plass til, ble vi
kongelig mottatt og behandlet som
om han hadde kjent oss hele livet.
Slike steder og personer er av de
opplevelsene som fester seg og som
det er en glede å videreformidle.
«Johns Place» som han hadde døpt
stedet, hadde selvsagt også et eget
lite hus med dusj, ja og selvsagt
badstu. John kunne ikke huske at
det noen gang før hadde vært en
norsk båt innom i havna hans.

Holder bare styrmannen stø kurs
gjennom den trange og grunne
renna de siste par milene inn til
byhavna, så garanterer vi at dere
ikke blir skuffet. Fortøy båten og ta
en tur opp i borgen rett ved havna.
Der kan dere vandre gjennom de
siste 1000 årene av historien, og
avslutte med en forfriskning på
toppen, med en fantastisk
360 graders utsikt over byen og
innseilingen.

Herfra er det også et par interessante
veivalg. Vi er ved inngangen til
Rigabukta, og kunne brukt mange
dager der. Riga er en flott by, men
det er 130 mil fra der vi er. I tillegg
er det noen mil opp elva Daugava til
en dårlig havn på feil side av elva.
Det som derimot kunne vært et
fristende sted å besøke er den lille
øya Ruhnu, som ligger midt i bukta.

De har en beskyttet gjestehavn bare
en nautisk mil innenfor moloåpningen. Besøket begynner med en
for oss morsom episode allerede
ved ankomst.
Havnekapteinen ønsker oss
hyggelig velkommen og tar imot
fortøyningene på gjestebrygga. Han
er opptatt av om det er en stålbåt vi
seiler og vi kan fortelle ham at jo
det er det og at den er sveiset i
Latvia, 20 mil inn i landet ved
grensa til Hviterussland. Han holder
nesten på å ramle til sjøs av
forbauselse.

Det er bare noen få som vet at det er
produsert båter der. Om noen av
dere har lest om Milo Dahlmanns
seilaser til Sør-Amerika, så er det
hennes båt, vår båt og en til som er
produsert i byen Daugavpils.
Nedlagt sovjetisk rustningsindustri
førte til et stort antall arbeidsledige.
Usedvanlig dyktige fagfolk på

Signal

Ett av de stedene vi har gledet oss
spesielt til å besøke er øya
Saaremaa, eller Ösel som den het
tidligere, med hovedstedet
Kuressaare sør på øya. De av
leserne som husker sin historie og
Kalmarunionen vet at denne øya,
som etter freden i Brömsebro ble
innlemmet i Sverige, var en del av
unionen. Øya ble omtalt allerede i
de islandske sagaene på 1100-tallet,
da under navnet Eysysla, eller
øylandet, som er samme betydning
som det estiske navnet.

Dere som nå tenker at dette må
være utkant og en fattigslig del av
Estland, tar grundig feil. Her kan vi
generøst dele ut stjerner til havna,
serviceanlegget (bildet) til havnesjefen, til byen og til maten. Vi
visste ikke helt hva slags sted vi
kom til, bortsett fra øyas strategiske
betydning og lange historie, men
dette er over all forventning.

Vi har imidlertid bestemt oss for å
dra sørover mot den latviske østersjøkysten. For å korte ned turen
bestemmer vi oss for gjøre et stopp i
den lille havna helt ned på den sørvestre spissen av Saaremaa. Havna
Mõntu har en liten nybygd gjestehavn, men heller ikke mer. Det blir
bare en natthavn før turen videre.
Etter å ha holdt godt klar av Sõrve
tuletorn, innseilingsfyret til
Rigabukta, krysset Irbestredet og
seilt ned på Latvias vestkyst, kan vi
anløpe Ventspils som den nordligste
av tre farbare havner for oss vest i
Latvia.
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For første gang på turen begynner vi
å se svenske seilbåter. De som seiler
fra den svenske østkysten, går ofte
via Fårösund nord for Gotland og
østover. Ventspils er en naturlig
førstehavn i Baltikum.

Vilje sveises i Daugavpils.

stålarbeider og ikke minst gode på å
lese tegninger og følge dem millimeternøyaktig. Det var en forutsetning for å kunne gjøre sveisejobben, for ikke mange av dem
hadde sett skroget på en seilbåt før.

Signal

!

!
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Ventspils er et hyggelig bekjentskap. En stor havneby i full blomstring. Her er det bygge- og rehabiliteringsarbeider på hvert hjørne. En
utrolig utvikling av en by i et land
som lå helt nedslitt og forfallent
etter Sovjettiden og frigjøringen i
1991. Her brytes den nye tiden mot
det gamle. Helt bokstavelig så lå
store grønne lasteskip fra

Reiseku med håndtak i Ventspils.

“Greencarrier” (!) og lastet svart
kull fra svarte kullagre på havna.
Det grønne skiftet hadde ikke
komme lengre enn til fargen på
båten og rederiet, men det er jo en
start. I Ventspils har kua blitt et
bysymbol. Ikke mindre enn
28 kustatuer er plassert ut i byen.

Vi ser den første på moloen i
innseilingen og den andre i
gjestehavna. På bildet er det
reisekua som står nede på brygga
ved innseilingsleia for passasjerbåtene som går opp elva og helt inn
i bysentrum.

Vi var i byen Daugavpils og
inspiserte sveisingen av Vilje for
15 år siden, og var den gangen
sjokkert over å se den elendige
levestandarden og det nesten
fraværende vareutvalget de fortsatt
hadde. Nå ser vi en latvisk by i
utvikling, som om få år vil være et
sentralt anløpssted om du kommer
med egen båt, med ferge fra
Nynäshamn i Sverige, fra Lübeck,
St. Petersburg eller nordfra med en
nyopprettet fergeforbindelse fra
Saaremaa som vi nettopp besøkte.

Etter noen dager i Ventspils går
turen videre sørover langs den litt
monotone baltiske kysten. Ei havn
som får god omtale i havneguider,
er Pãvilosta. Det er ei lita havn og et
lite sted, men godt farbar for oss. Vi
har god bør og bestemmer oss for å
likevel gå direkte til den sørligste av
de latviske havnebyene, Liepãja.
Kanskje ikke det smarteste valget.
Her kjenner vi på at vi er litt tilbake
til tiden rett etter frigjøringen.
Havna er en 60 meter lang flytebrygge ganske langt opp i elva.
Hele brygga ganske sliten og
slengete og urolig i de krappe
sjøene fra passerende småbåter,
alltid med fullt pådrag på det de har
av motorkraft. For de kjøpesterke er
det kasino, hoteller og kulturhus
som en sterk kontrast til det vi ellers
ser av den litt fattigslige bydelen.
Vi bestemmer oss for at dette blir ei
natthavn og siste døgn i Latvia.
Neste legg er mot nytt land og gjesteflagg, til Litauens eneste havneby,
Klaipėda, 50 nautiske mil videre
sørover.

Broåpning i Klaipėda.

The old Castle Harbour

Nå nærmer vi oss grensen til den
russiske enklaven mellom Litauen
og Polen. Det betyr at farvannet
holdes under oppsikt av

!
Old
Castle Harbour.

mannskap. Gjestehavna i Klaipėda
er The old Castle Harbour.
Den er nesten verdt turen alene.

Signal

!

kystvaktfartøyer. I god tid før
innpassering i Klaipėda havn blir vi
anropt og avkrevd de vanlige
opplysningene om båt, havner og
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Ei byhavn som rett og slett er
vollgraven til den gamle festningen.
Her er innseilingen gjennom en
trang passasje langs svingbroen som
blir åpnet manuelt med gangspill en
gang i timen. Erfaring og baugpropell var godt å ha der inne i den
trange havna.
Det var bare så vidt vi fikk vendt
opp og fortøyd våre 39 fot. Det var
også et godt grep å ha gjort forarbeid med å ringe havnesjefen. Vi
ble passet opp ved ankomst og
anvist tydelig merket plass. Skal
dere inn i denne havna, så anbefaler
vi dette. Han vi hadde kontakt med
snakket godt engelsk.

Klaipėda er et hyggelig bekjentskap.
Ei travel havn, både med gjesteseilere og turistbåter. En vestfoldregistrert cabincruiser ser ut til å ta
med seg turister ut, og ei gammel
norsk hvalfangstskute lå fortøyd her,
men vi traff ingen av mannskapene,
så vi vet fortsatt ikke hvorfor de
hadde base i Klaipėda.

Signal

Vi gruer oss litt til overfarten til
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Badeliv i Nordpolen.

!

Polen med passering av russisk
territorialfarvann. Det er ingen
formelle krav til overseiling av dette
farvannet, så lenge det holdes en
avstand på 12 nautiske mil ut fra
kysten. Men russerne driver med
regelmessige militærøvelser, som er
godt varslet. Da er logistikken det
viktigste.
Turen fra Klaipėda og ned til vår
neste havn, Hel i Polen, er på 130
nautiske mil. Vi måtte passere den
russiske korridoren i de timene fra
midnatt de stoppet militærøvelsen
og tillot fartøy å seile igjennom. Vi
fikk «timet» det godt, hadde god
bør, men måtte bruke motor en del
av natta for å komme oss over i
polsk farvann i tide. Vi kunne
fortøye i Hel en sen formiddag etter
24 timer underveis.
For første gang får vi besøk av
bevæpnet og uniformert havnepoliti
som vil vite hvem vi er, hva som
var siste havn, om vi hadde vært i
noen russisk havn og hva som er
vår neste havn. Det var en korrekt
og hyggelig tone, og vi var tilfreds

med å ha blitt klarert inn i Polen
bare minutter etter ankomst. Det vi
ikke visste, var at vi de neste tre
dagene skulle få besøk av nye uniformerte folk fra samme myndighet
(tror vi), som stilte nøyaktig de
samme spørsmålene. Slik kontroll
blir det sysselsetting av, så vi får se
på det som positivt. Og jammen
kom de ikke også i samme ærend i
vår neste polske havn.

Vi hadde valgt å stoppe i Hel, som i
havneguiden fikk god omtale som
gjestehavn. Ikke noe stort sted, men
et typisk badested for polske turister. Det var to grunner til at vi valgte
denne havna, for det første er det
den nærmeste polske havna når en
kommer fra Litauen, og for det
andre går det daglige ferjer fra
derfra til Gdańsk, Gdynia og Sopot.
Gdańsk var en by vi gjerne ville
besøke. På en av de varmeste
dagene på denne turen var det et
godt valg å ligge fortøyd i
"havsbandet" med en kjølende bris,
og la en ferje ta oss over til fastlandet og opp elva Wisła helt inn i

Gdańsk sentrum med liv på Wisła.
bysentrum. Gdańsk er også en av de
byene som
! man ikke skal reise
forbi. En by med en lang og
dramatisk historie, og et bysentrum
oppe i elva som er en opplevelse.

Nordpolen

Polens største fiskehavn.

!

Vi har en positiv tilnærming til den
lokale kulturen og morer oss med
sjefspiraten med hodetørkle og
sabel, som fra akterdekket bruker all
sin stemmekraft til å piske opp
stemningen ombord. Vi skjønner
ikke hva polske pirater sier, så det er
bare stemningen vi kan dele. Det
kan vi tåle fire ganger i timen, med
pirater på vei inn og på vei ut.

Det topper seg i Łeba, vår neste
havn på denne kysten. Vi er fortøyd
i ei veldrevet og nesten ny gjestehavn med god service, god mat og
alle rettigheter, rett innenfor flyte-

bryggene i det lukkede havnebassenget. Her ligger vi bare en
molobredde innenfor elva der
piratene trafikkerer. Vi har en
positiv tilnærming til den lokale
kulturen og morer oss med
sjefspiraten med hodetørkle og
sabel, som fra akterdekket bruker all
sin stemmekraft til å piske opp
stemningen ombord.
Vi skjønner ikke hva polske pirater
sier, så det er bare stemningen vi
kan dele. Det kan vi tåle fire ganger
i timen, med pirater på vei inn og på
vei ut.
Det som er litt mer krevende er
høyttaleranlegget ombord, som ikke
etterlater noen tvil om hva som
foregår. Men hvorfor skal “All night
long”, sunget av Joe Walsh i The
Eagles være signaturmelodi på
piratskipene? Fra de forlater brygga
i Łeba til de er ute av moloåpningen
og samme på inngående er det maks
volum og samme plata “All night
long”, bokstavelig talt “all day
long” og vel så det. Vi setter pris på
musikken til The Eagles, men alt
med måte.

Signal

Ferden går nå videre nordvestover
langs Helhalvøya og deretter
vestover på den polske nordkysten.
Vårt første stopp etter turen opp
langs halvøya fra Hel er
Władysławowo, som ligger på den
nordøstre spissen av Polen, og er
Polens største fiskehavn. Innerst i
havna har de satt av plass til noen få
gjestebåter. Ei havn som har alt som
trenges av proviant, diesel, reservedeler etc. Det den også har, er
sjørøverturister.

Det er innledningen til noen dager
og havner med pirater i alle aldre på
vei ut og inn. Polakkene må elske
disse turene på en times tid rundt
havneinnløpet. Det topper seg i
Łeba, vår neste havn på denne
kysten. Vi er fortøyd i ei veldrevet
og nesten ny gjestehavn med god
service, god mat og alle rettigheter,
rett innenfor flytebryggene i det
lukkede havnebassenget. Her ligger
vi bare en molobredde innenfor elva
der piratene trafikkerer.
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Sjørøverturisme.

!

Som i Baltikum er dette en kyst der
bare noen ganske få elveløp har
gjort det mulig å anlegge havner.
Det er nok havner for moderate
dagsetapper i ikke for sterk pålandsvind. Det er gode havner, men de er
mudrede innseilinger i trange
passasjer. Grunnbrott og stengte
havner er derfor ikke uvanlig når
været står på. Vel innenfor moloene
er det interessante steder å besøke,
som Łeba.

Signal

Det som i havneguider og turistbrosjyrer framholdes som kvaliteter,
er i stor grad tilpasset polske badeturister. Bak de glansede sidene med
brune og glade badegjester skjuler
det seg imidlertid interessante
historier. Det skulle vi få erfare i vår
neste havn, Darłowo, 40 nautiske
mil videre vestover.

28

For oss er det interessant å lese at
badebyen Darłowo er fødested og
hvilested for han vi “hilste på” i
Kalmar, der han ble kronet til vår
konge. Erik av Pommern holdt

Norge, Sverige og Danmark samlet
i en langvarig union.

Historien forteller at det er han som
er opphavet til sjørøverturismen her
på den polske nordkysten. Da han
ble detronisert, startet han en ny
karriere som sjørøver, nettopp her i
fødebyen. Noe skal man jo leve av.
Ja, så er det kanskje ikke så rart at
polakkene elsker å gå ombord på
disse sjørøverskipreplikaene og
illudere Erik av Pommern en times
tid før de returnerer tomhendte og
blakke. For gratis er det ikke å være
pirat i disse havnene nå for tiden.

Vi seilere er ganske forutsigbare
som turister. Når vi skal oppleve
steder vi ikke kommer til på egen
kjøl, så er det båt som gjelder. Her i
Darłowo lar vi oss friste av en liten
turistbåt som går i fast rute opp elva
fra havna nede ved innløpet og opp
til selve byen. Den lille halvtimen
opp langs sivkanten, under løvtrekronene og langs velstelte hager i
de nøkterne men fine villaene langs

elvekanten er en annerledes og en
god opplevelse. Byen virker litt
søvnig, men åpen og hyggelig for
en formiddagstur før søsterskipet tar
oss tilbake til havna.

Kołobrzeg er kanskje den mest
interessante av havnene på denne
kysten. Det er en litt større by, og
har derfor også litt større pågang av
sjørøverturister, og her også vikingturister. Om det er en gammel
vikingkonge som har gått i land her,
vet vi ikke, men operatørene var
like aktive med sine vikingskipreplikaer, bare modifisert for
turisme med styrhus og dieselmotor.

Forskjellen fra de to foregående
havnene er at de her har en ganske
ny og god gjestehavn lenger opp i
elva og på trygg avstand fra
masseturismen, og bare en liten
spasertur inn til et hyggelig
bysentrum.
En annen kvalitet med
beliggenheten til denne havna er at
det er en forholdsvis kort seilas over

Båten til Darłowo sentrum.

til Bornholm. Det er bare rundt
60 nautiske mil til Nexø og litt
!
lenger til Rønne. Så for dere som
kunne tenke dere å besøke Polen i
ferien, er det en fin rute å ta ned
Øresund, gjennom Falsterbokanalen, til Ystad. Videre til Rønne
og derfra direkte ned til Kołobrzeg

Bomber og granater

Nå er det siste legg på den polske
kysten. Świnoujście ligger ved
utløpet av elva Świna, det som er
hovedleia ned til Stettin, 25 nautiske
mil lenger sør.

Alert RCB Warning! 12/08 in the
morning unexploded naval mine
will be transported from the
Szczecin Lagoon to open sea.
Follow the authorities instructions.

Det er jo lett å si til de som forstår
polsk, for tekstvarselet vi etter hvert
fant på nettet var ikke oversatt.
Google translate ga oss imidlertid en
brukbar oversettelse som forklarte at
det var en helt reell evakueringssituasjon innenfor en sikkerhetsavstand på 200 meter. Vi lå langt
inne i havna og var akkurat utenfor
denne sonen. Havnesjefen gikk et par
timer på formiddagen runder i havna
med megafon og ga beskjeder og
oppfordret folk til å holde seg ombord. Politi i biler og til hest
patruljerte havneområdet og passet
på at folk holdt seg unna.
Operasjonen gikk som planlagt og
ingen ting skjedde. Bakgrunnen for
hele opptrinnet var at det var funnet
en udetonert tysk torpedo og en
britisk mine i den grunne lagunen

som er en del av hovedleia inn til
Szczecin.

Vi er nå bare et par steinkast fra
grensa til Tyskland, så neste legg er
mot en tysk havn. Vi vurderte
Sassnitz og rett nordover til Ystad,
eller via Stralsund og opp i
Storebælt. Vi velger det siste og drar
nordover opp langs øya Usedom og
videre vestover gjennom
Greifswalder Bodden, et grunt
innhav som tar oss inn i det som
vikingene kalte for Strelasund og
som tyder på det har vært en viktig
ferdselsåre allerede for mer enn
1000 år siden.

Hansabyen Stralsund.

!
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Vi har vært her før, og hadde en god
opplevelse, med unntak av innregistreringen i havna. Havnesjefen
førte alt inn manuelt i en diger
protokoll, og med språkproblemer
og en litt treg blyant tok det tid, lang
tid. Denne gangen har de fått
datamaskin til å ta seg av
registreringen. Det er om mulig
enda verre. Den samme havnesjefen
uten blyant, men med et tastatur og
én finger. Det var nesten vondt å se
på ham, omgitt av stadig mer
irriterte og oppgitte skippere. Med
formalitetene i orden etter 45 minutter i kø, var havna og byen vår.

Vi opplevde det ikke som så
dramatisk den andre dagen, da
følgende melding tikket inn som
SMS på telefonene våre, men det
viste seg å være alvor:
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ble en rask og rolig legg, med en
etter hvert spaknende vind, videre
nordover til Rødvig, syd på
Sjælland.

Danebrog ble heist umiddelbart etter
ankomst. Vi er nå bare noen få
nautiske mil fra å ha sluttet sirkelen,
og være tilbake i våre egne spor.
Stevns klint nord for Rødvig og
linjen over til Falsterbo på svensk
side, er den østersjøavgrensingen
meteorologene bruker. Nord for
denne linja er vi i Køge bukt og
derfra over i Øresund. Det er derfor
naturlig å legge turen over til den
lille havna Skanør, bare et par
nautiske mil fra Falsterbokanalen
der vi passerte ut i Østersjøen i
slutten av mai.

Uteservering i Barhöft.
Sundet er grunt, men mer enn dypt
nok for oss. Etter et par timer
gjennom sundet og litt ventetid på
åpning av jernbanebrua i Stralsund,
kan vi fortøye i den store og velutstyrte gjestehavna helt inne i byen.

Det er hyggelig å være gjest i denne
byen. Det er en av de gamle hansabyene med en stolt historie. Det
grunne sundet hindrer i våre dager
ordinær havnetrafikk. Her anløper
sånne som oss, en del skuter og
hansekogger, og selvsagt mindre
ferjer som tar turister ut til de
populære badestedene i omlandet.
Særlig Rügen nord for sundet er et
av de mest ettertraktede feriestedene
for tyskere, men også andre har fått
øynene opp for dette fantastiske
øylandet.

Nå nærmer vi oss hjemlige farvann
og tid for det siste gjesteflagget på
turen. Overseilingen til Danmark
kunne vi klare på en litt lang dag,
men vi fatter interesse for ei lita
havn litt lenger nord, som vil kutte
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turen med et par timer. Vi dro opp
dit, mest for å overnatte, før tidlig
avgang mot Grønsund og den
danske havna Stubbekøbing.

Barhöft, som stedet heter, viser seg
å være ei nydelig lita havn, som er
mer enn verdt besøket og gjør
avskjeden med Tyskland svært så
hyggelig. Hotellmiddag utendørs en
varm sommerkveld med utsikt til
havna, er både velsmakende og
stemningsfull.

Meteorologene hadde for neste dag
lovet oss en frisk bris fra sørvest
som skulle spakne utover dagen.
Det ble ikke helt slik. Vinden
snudde seg til nesten ren vest og
økte i styrke på veien nordover mot
Grønsund. Det ble i overkant både
skarpt og humpete, så vi falt av og
satte kurs mot Klintholm. Det ble
også litt for vanskelig, og med
ganske stor sjø som ville stå rett inn
den trange moloåpningen, valgte vi
å gå videre opp langs Møn, runde
klinten å få sjøle på nordsiden. Det

Med gode venner som kommer
seilende over fra Dragør på dansk
side, med prosecco og festmat, blir
vi utfordret på noen første famlende
inntrykk fra turen. Det er vanskelig
med så mange interessante
opplevelser gjennom flere måneder
underveis. Det er blant annet derfor
vi forsøker, med litt ettertanke, å
sammenfatte noe i denne reisebeskrivelsen i østerled fra en tur
som startet tidlig i mai og varte til
slutten av september i 2019.
Har du klart deg igjennom teksten
helt hit, så håper vi du har hatt en
hyggelig reise med oss. Ta gjerne
kontakt om det er ting du savner,
eller vil ha mere av.
Turen fra hjemmehavna i Moss ned
til Falsterbokanalen og returen fra
Skanør, videre opp Øresund,
Kattegat, Bohuslänkysten og hjem,
er omtalt på bloggen for de som
måtte være interessert.

Bli med «Northern Regina» på London-tur
Sommeren 2019 falt valget på en
litt utradisjonell ferie for Christer
Johnsen, samboeren Elin og
hennes sønn Thomas. Seilbåten
«Northern Regina» skulle bli
fremkomstmiddelet for en fire
ukers lang storbyferie.
I 2018 seilte vi Kristiansand –
Edinburgh – Sæby – Göteborg Moss. Dette ga mersmak.
Kombinasjonen seilferie og
storbyliv var absolutt noe vi
ønsket mer av. Så når Elin sa
«kan vi ikke bare seile til London
eller noe», startet Christer med å
planlegge det som skulle bli en
helt fantastisk sommerferie. Det
ble en aktiv ferie med havseilas,
sluser og havner midt i sentrum
av storbyer.
På våre kortere langturer tester vi
båt og mannskap før vår tur jorda
rundt via Kapp Horn og sørspissen av Australia. «Northern
Regina» er en Regina af Vindö
43, som vi steg for steg utstyrer
for langtur.
Her er et lite utdrag fra turen,
håpet er at det kan inspirere
andre seilere i MSF til å seile
denne typen turer.

absolutt en av favorittene. Ellers
er det magiske solnedganger og
soloppganger på havet når intet
land synes i horisonten. Vi har
små «samtaler» med andre båter
når de dukker opp på AIS’en fra
tid til annen. Spør om hvor de
skal disse andre ukjente som
deler vår glede over havet.
Utveksler informasjon om
hvordan værforholdene er der de
kommer fra og annet som er
interessant. Små møter mellom
mennesker på åpent hav.

Etter tre døgn på havet var det
stor glede når vi kunne rope
«land o’hoi» der England dukket
opp i horisonten. Her er
beskrivelsen Christer la ut på
facebook etter kryssingen av
Nordsjøen:

«Turen har så langt vært
sammensatt og kanskje en typisk
Nordsjøkryssing. Nydelig vær ut
Skagerak til vi var gjennom det
lokale lavtrykket omtrent ved
Hirtshals. Så dreide vinden til
NV og økte på mer enn de
varslede 8-10ms. Vi hadde
12-15 ms inn fra tvers og bølger
på 3-4 meter. Til tider heftig slør

der vi seilte i 8-9 knop men også
slitsomt med mye bølger, men til
tider flott vær.
Beste seilopplevelsen hadde
skipperen da han seilte i 9+ knop
med full seilføring i stummende
mørke.
I dag har vi stort sett hatt
medvind nedover mot London.
Vinden har økt på til 12 ms nå og
vi skrur oss fremover i bølger på
1-2 meter.»

Vi ankom innseilingen til
Themsen tidlig fredag morgen, så
det ble praktisering av nattseilas i
trafikkert trangt farvann opp
Thames Eastury. En seilas som
krevde dyp konsentrasjon av
skipper. Når forholdene roet seg
og seilingen opp Themsen var i
gang, fikk Elin gleden av å ta
roret alene opp Themsen mens
Christer og Thomas fikk et par
timers søvn – en magisk opplevelse. Vi kom oss helt opp til
London Bridge og st. Katherine
Docks hvor vi hadde bestilt plass
på forhånd. Da det er 6-7 meter
forskjell på høyvann og lavvann i
Themsen er havnen laget med en
sluse som kun er åpen når forholdene tilsier at det er mulig.

Ikke mange mossebåter har hatt denne utsikten på fordekk opp Themsen.

Signal

Vi startet reisen fra Søly båthavn
23. juni og da vi passerte Færder
fyr satte vi kursen rett mot
London. Turen over tok oss fire
døgn. Med god vind i seilene og
varierende værforhold, ble dette
en uforglemmelig tur. Det blir en
rolig rytme i båten etter en liten
stund og dagene bare flyter. Man
sover og spiser når man kan
mellom vaktene og innimellom
dukker det opp noe man bare
MÅ se. Flokker med delfiner er

Av: Christer Johnsen
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Vel på plass midt i London:

Etter en times ventetid var da det

Amsterdam bød på mange
spennende opplevelser, men etter
et par netter der, fristet det å
komme seg ut på vannet og
«finne roen» igjen. Vi dro fra
Amsterdam til Harlingen via
kanaler og innsjøer, en liten
idyllisk by i Nederland. Deretter
var vår nye plan å roe ned
tempoet fra storbyferie til en
«tradisjonell» seilbåtferie på
bohuslänskysten. Der har vi vært
mange ganger før, og det er alltid
like fint.

! endelig mulig å bli sluset inn i

havna og storbyferien kunne
begynne. Vi ble ropt opp på
VHF’en av den lystige havnevakten som lagde nye spennende
navn på alle båter. Stor latter når
«Northern Vagina» ble ropt opp.

Signal

Etter en uke i London gikk turen
videre med nattseilas over
Engelske Kanal og gjennom
slusene til Amsterdam. Turen tok
oss ca 1 døgn fra Queenborough,
havnen nederst i Themsen som er
ypperlig «ventehavn» å ligge i
når man må planlegge turen ut
fra tidevannstabellene. Dette er
en av de få havnene i området
som er dype nok på lavvann.
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Den 10 juli skriver Christer;
Northern Regina stikker snuta ut
i Nordsjøen i dag. Gikk fra
Amsterdam til Harlingen i går.
Vi fant ut at Vest Frisiske øyer og

Å ankomme storbyer i seilbåt er
helt spesielt. Man får oppleve
byen fra havet og har tid og ro til
å observere. Innseilingen til
Amsterdam var intet unntak i så
måte. Her la vi til Sixhaven, en
havn med flott beliggenhet, kun
en liten fergetur på noen få
minutter skiller mellom havnen
og Amsterdam sentrum. Og med
sparkesykler i båten er det lett å
ta seg rundt i enhver storby

!

Kiel kanalen ikke fristet oss. Det
hadde blitt lange dagsstrekk og
lite å se. Vi fant et OK værvindu
over Nordsjøen. ETA Marstrand
lørdag morgen.
Etter en deilig uke opp svenskekysten skrev Christer på
facebook:
«Vi kom hjem med Northern
Regina i går. Etter 4 uker der vi
har seilt Moss London
Amsterdam Marstrand Moss. Vi
har krysset Nordsjøen to ganger
seilt engelske kanal om natta og
avslutter med en drømmeuke i
Bohuslän.»

En fabelaktig ferie var slutt, og
inntrykkene var
uendelig mange.
Drømmen om
sommeren 2020 er
i gang. Og det
frister å dra innom
London i år også.
Uansett –
kombinasjonen
seilferie med storbyliv anbefaler vi
på det sterkeste.

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
MOSS SEILFORENING
Postboks 1011 Jeløy, 1510 Moss
Strandpromenaden 22, 1516 Moss
Telefon: 69 27 51 01. Faks: 69 27 52 65
www.moss-seilforening.no
Redaksjonsansvarlig: Thor Christian Jensen
thor.jensen@dn.no
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