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Klubbavisen

Moss

Seilforening

NM Optimist 2021 i Bergen.
Cornelius Sannerud vinner sølvmedalje.
Blir også nr. 2 i Norges Cup Optimist.

.

Hovedstyrets leder
Truls
har ordet

Etter regn komme sol!
2021 skulle bli året vi kom ut

av koronatåka og ta tilbake
hverdagen. Det gikk dessverre
ikke helt slik og aktivitetene våre
ble fortsatt preget av
begrensninger og tiltak. Men
istedenfor å sture over hva vi ikke
klarte er det mye hyggeligere å se
på tilbake på alt vi faktisk fikk til
på tross vanskelige
rammebetingelser.

Signal

Først og fremst er jeg glad for at
vi klarte vi å tilby et bra opplegg
for våre unge seilere. Det var
rekorddeltakelse på sommerseilskole og seilerne våre har vist
at vi både har bredde og topp.
Optimistseilerne er i
Norgestoppen og kvalifiserte seg
til både EM og VM. Vi er godt
representert i mange jolleklasser
og har et attraktiv og bra
treningsmiljø. Det lover godt for
fremtiden.

Samarbeidet med Soon om J/70
har vært en suksess og vår
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satsning på denne klassen har
skapt interesse hos andre
seilforeninger og det er blitt
nærmest slik at man kan si ”look
to Moss” når det gjelder J/70.
VI ønsker å videreføre
samarbeidet med Soon for en ny
periode og vi håper å ha dette på
plass i god tid før sesongen
starter.

Tur og hav med primus motor
Øyvind og Arild klarte igjen å
skape stor deltakelse og interesse
for Navigarcup og klubbmesterskap. Dett er en utrolig hyggelig
aktivitet og særlig gledelig er det
at det i 2021 fortsatte å komme
nye båter til. Jeg gleder meg
allerede til første seilas i mai.

Det flotte seilsportanlegget vårt
har skapt litt hodebry og
bekymring for styret i 2021.
Stormskaden vi fikk på moloen
høsten 2020 er fortsatt ikke
reparert. Dette blir en langvarig
prosess siden anlegget vårt ligger

i et kvikkleireområdet og derfor
krever dyre geologiske
undersøkelser og søknader til
kommunen. Det mest positive så
langt er vel at vi foreløpig ser ut
til å klare å gjennomføre dette
innenfor budsjettet vi orienterte
om i årsmøte i 2021. Samtidig
med dette har det vært jobbet
iherdig med å få etablert bedre
vannforsyning til bryggene og
ikke minst utbedre det elektriske
opplegget. Anleggsutvalget og
Havnesjefen har gjort en
kjempejobb og på vegne oss
medlemmer vil jeg takke for vel
utført arbeid så langt.

I disse tider meldes det om full
gjenåpning i Norge, Sverige og
Danmark etter covid.
Preseningen skal derfor av båten
før påske og kursen skal settes
sydover.
God seilsesong til alle !

Årsmelding fra Hovedstyret 2021
Hovedstyret har bestått av:
•
•
•
•
•
•
•

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

Hovedstyret har i foreningsåret
2021 avholdt 8 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.

Moss Seilforening hadde 639
medlemmer 31/12-19, hvilket er
en gledelig mindre økning fra
siste år. Foreningens midler er
benyttet og forvaltet i samsvar
med vedtak fattet påordinært
årsmøte.

Regnskaps- og budsjettfunksjonen
er godt organisert og det utøves
en forsvarlig økonomistyring i
foreningen.
Samarbeid med og bidrag fra
næringsliv og stiftelser/
foreninger/Moss Kommune har

Signal

!

Truls Holm Olsen
Pål Einar Berntsen
Ståle Nerland
Therese Kastet
Trond Halvard Andersen
Geir Pettersen
Mathias Mollatt

Moss Seilforening for fulle seil inn mot 2022

!
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gitt viktige bidrag til finansering
av foreningen. Helly Hansen har
vært foreningens hovedsponsorer,
men vi har også fått økonomisk
støtte bla. fra MossIA. En stor
takk går også til Moss kommune
for at de betalte påmeldingsavgiften for alle barn som deltok på
årets Sommerseilskole !
HAVN, HUS OG ANLEGG
Anleggsutvalget har arbeidet
godt gjennom året med å
vedlikeholde anlegget vårt på
Søly. Det har vært et krevende år
da vi høsten 2020 fikk en større
stormskade på moloen. Det har
dessverre vist seg at utbedringen
av denne er omfattende og
kostbar. Noe av forklaringen på
dette er at anlegget vårt ligger i et
kvikkleire området og arbeidene
forutsetter derfor geologiske
undersøkelser og kommunal
godkjenning.
Vi har en periode hatt jordfeil på
strømtilførsel til bryggene. Dette
er nå vei til å bli utbedret slik at
vi får et trygt og forbedret
strømanlegg. Alt dette koster
imidlertid mye penger og

Anleggsutvalget har derfor måttet
prioritere nøye for å komme i
mål med vedtatt budsjett.
Vår energiske havnesjef har
sammen med anleggsutvalget
organisert vellykkede dugnader i
2021 med svært god oppslutning.
Det henvises for øvrig til
årsberetningen fra
Anleggsutvalget.
AKTIVITETER
2021 har som vanlig vært aktivt
med en rekke aktiviteter både i
jollegruppa og i Tur og hav.
Hovedstyret er veldig glad for at
vi har klart å opprettholde et så
høyt aktivitetsnivå i et år hvor
covid fortsatt har satt sitt preg på
samfunnet. Vi har måttet avlyse
noen arrangementer, men vi
gjennomførte NM i Optimist og
det avslutningsregattaen i
Seilsportligaen. Ekstra gledelig
var det imidlertid at vi hadde
rekordeltakelse på
Sommerseilskolen med 163
deltakere.

Signal

Det er også gledelig å se at vi i år
igjen har klart å samle et stort
antall kjølbåter til vennskapelig
dyst rundt Revlingen. Det ble
også et spennende og flott
klubbmesterskap.
Det henvises for øvrig til årsberetningen fra Aktivitetsutvalget
for ytterligere detaljer.
Hovedstyret vil til slutt takke
medlemmer, foreldre, tillitsvalgte, trenere, arrangører 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
Ståle Nerland
Kasserer
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Resultatene på regattabanen har
også veldig bra og
Optimistseilerne våre kvalifiserte
seg både til EM og VM. Laget
vårt i Seilsportligaen kom på
.2 plass og kvalifiserte seg til i
Champions League. Enda mer
gledelig er det kanskje at våre
unge seilere har fått interesse for
å seile J/70 og at de har trent
jevnlig gjennom sesongen i
denne båttypen.

Årsmelding fra Anleggsutvalget 2021
Anleggsutvalget har i 2021
bestått av Odd Inge Skarbø
(havn), Truls Nymoen (havn),
Tommy Dyhr Petersen (hus)
ogTrond Hallvard Andersen
(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.

Det har vært et aktivt år for oss i
anleggsutvalget. Foruten den
daglige aktivitet har det vært stor
fokus på prosjektene med skifte
av hoved kabel og molo
prosjektet.
Kabel prosjektet har blitt
gjennomført etter prosjekt planen
og ble ferdig stilt i November
2021. Vi vil nå få et elektrisk
anlegg som er mere drifts sikkert
og fri for jordingsfeil. Vi har i
tillegg til Kabel lagt ned nye
vannledninger i de samme
grøftene. Planen er å forbedre
vanntrykket ute på brygger og
moloer. Det som gjenstår her er
ny kum samt vi må legge nye
vann rør på moloene. Dette vil
bli gjort på dugnad. En stor takk
til Truls Nymoen som har vært
prosjekt leder sammen med
havnesjefen.

stund aventer vi svar fra Moss
Kommune før vi kan starte
arbeidet. En stor takk til Aksel
Ellefsen og havnesjefen som har
lagt ned et stort arbeid.
SØLY BÅTHAVN
Driftskostnadene og driftsinntekter for 2021 har vært i
samsvar med budsjett.

Vi fikk i 2020 utbederet truck
rampa i overgang mellom asfalt,
slam-renne og betongrampe pga
nedsynking av grunnen. Det viser
seg at dette arbeidet ikke ble
dimmensjonert godt nok. Nye
tegninger er revidert og vi håper
vi kan utbedere dette før
sesongstart 2022.

Anleggsutvalget er veldig godt
fornøyd med våre medlemmer
som har vinter opplag på land.
Havnesjefen melder om at
medlemmene er mye flinkere i år
til å følge de nye kravene til blant
annet båt krybbene. Sikkerhet er
viktig og vi anleggsutvalget setter
stor pris på at medlemmene tar
dette på alvor.
KLUBBHUSET
I 2021 har vi skiftet panel og
dører samt vedlikehold av
vinduer på husets søndre del .
Arbeidet ble utført av elever fra
Vestby Vgs. Snekker linjen i regi
av Tommy Dyhr Petersen.
Stor takk!

Signal

For molo prosjekt har vi i 2021
tatt grunnprøver utført av
Geoteknikk. Rapport er
utarbeidet og vi har sent ut
nabovarsler samt byggesøknad til
Moss kommune. Per skrivende

Signalmasten er tatt ned i vinter, for bytte av de 4 hovedstagene.
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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.
20. februar 2021
Anleggsutvalget

Signal

Aksel til topps, for å
klargjør nedtak av
masten.

6

Tømrerlinja i full sving

Småfugler i masta

Signal

Slik kan det gåuten strekkavlastere.
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Årsmelding fra Jollegruppa 2021
Corona på tross har det vært faste
treninger hele sesongen med god
oppslutning. Våren var det
generelt få regattaer mens det på
høsten ble mer normalt med
regattaer både i inn- og utland.

Signal

Oppstart våren 2021

Østfold Cup Fredrikstad
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OPTIMISTENE
Corona til tross, fikk vi gjennomført tilnærmet normal trening
hele sesongen 2021, med innetreninger fra januar og oppstart
på seilforeningen og på vannet
tirsdag etter påske (6. april) frem

til «Mamma&Pappa»-seilas
torsdag før høstferien
30. september, med kun
sommerferien som avbrudd.
Påskesamlingen ble gjennomført
som vanlig med treningsopplegg
lørdag-mandag

Høst Samling m/Overnatting på klubbhuset:

Vi gjennomførte også et sosialt
arrangement på Søly med

overnatting i klubbhuset
11. september, med seiltrening,
leker, spill, RIB-tur til Peppe’s,
film og kos.

Med litt over 20 deltagere og 2
overnattende foreldre, var dette
svært godt mottatt av barna, og
særlig nybegynnerne, som frister

til gjentagelse!
Etter høstferien, i oktober, startet
igjen innetreningene på Reier
skole, meg god deltagelse og
morsomme aktiviteter som
skøyter og innebandy, helt frem
til restriksjonene i desember
resulterte i en litt tidlig juleferie.

Signal

palmesøndag-helgen.
På grunn av smittevern ble kun
1 av 3 Østfold Cup’er avholdt, da
den siste i august i Fredrikstad,
dog med god deltagelse fra Moss
og bra resultater.
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NC-GRUPPA
Våren 2021 ble også preget av
covid, og selv om treninger gikk
som normalt, ble første halvdel
av regattasesongen stort sett
avlyst. Imidlertid hadde vi en
treningshelg i mai som samlet de
fleste NC seilere i Norge, og det
ble en fin helg med avsluttende
regatta på søndag.
På grunn av amputert vår sesong

ble rankingen fra 2020 lagt til
grunn for uttak til Internasjonale
mesterskap, og dette sendte to av
våre seilere til EM i Spania og en
til VM i Italia. Alle tre seilere
opplevde fine mesterskap og kom
hjem med nyttig erfaring.
Etter sommerferien ble det mer
fart i sakene med tanke på regatta
i Norge og det ble gjennomført
NC i Tønsberg og Oslo, hvor

våre seilere gjorde det godt. NM
ble holdt i Bergen og der fikk vi
hele 3 seilere på pallen,
Cornelius og Storm tok
henholdsvis sølv og bronse i U15
og Sol tok sølv i U12.
Fire seilere fra gruppa tok også
turen til Polsk mesterskap i
september, og fikk brynet seg i et
stort internasjonalt felt på tampen
av sesongen.

Signal

SOMMERSEILSKOLEN
Sommerseilskolen fikk seg et
realt «boost» i 2021 ved at Moss
kommune tildelte tilskudd som
gjorde at alle ukene var gratis for
alle deltagere.
Vi satte opp 2 ekstra uker (totalt
6 uker) og ennå var alle uker fullt
påmeldt.
Dette resulterte i en særdeles
tallsterk nybegynnergruppe i
august, med mange nye barneog foreldreansikter som hadde
fått øynene opp for seiling.
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29er
Våre to 29ere kom i gang etter
sommeren 2020. Årets sesong var
derfor den første «hele» skikkelige
satsing. Våren startet tidlig med
seiling fra mars med samling hos
KNS i mai. Ingen NC-er ble
gjennomført på våren så NM i
Tønsberg ble første konkurranse

På høsten ble det NC i Bærum
som også ble gjennomført under
rolige til dels for rolige forhold.
Overgangen var stor til sesong-

avslutningen i Stockholm hvor
vinden var sterk med kast opp til
17-18 m/sek. Læringskurven var
bratt, og seilingen gikk hardt ut
over både muskler og utstyr.
Regattaen la et godt grunnlag for
samlingen på Hvasser hvor det
ble seilet i to lange dager.

Signal

Stockholm

for begge båtene. NM gikk under
flotte forhold og et godt gjennomført arrangement. Progresjonen for
våre båter var god.

11

J/70 UNGDOMSGRUPPA
Ungdommene startet sesongen
2021 med den ferske erfaringen
fra fjoråret. Det viste seg raskt at
det var en fordel, for Jan Steven
kunne nå sende de ut med hver
sin båt og heller veilede fra
følgebåt. Seilerne fikk etter hvert
god kontroll på båtene og rollene
ble rullert på - alle skal prøve seg
i alle roller. Treningene har blitt
avholdt på tirsdager og torsdager,
men med ulik deltakelse. Noen

seilere fra andre klubber. Det har
vært planlagt egen ungdomsregatta for J/70, men den ble
dessverre avlyst. Vi håper våre
unge seilere får mulighet til å
konkurrere eksternt i 2022. Det
gleder oss at det er flere klubber
ønsker å kopiere vår satsning på
J/70 seiling for ungdom. Slik
satsing er et godt grep for å
beholde unge seilere aktive i
klubben.

NYE TRENERE
Mathias Mollatt er klubbens
hovedtrener og har først og
fremst vært trener for
NC-seilerne i optimist, men har
hatt ansvar for å følge opp alle de
andre trenerne også.
Nybegynnerne startet etter sommeren med Wilma som trener. I
tillegg har Nora, Ida, Ulrik, Jan
Steeven, Knut Erlend, Ingeborg,
Benjamin, Sara, Agnes, m. fl.
Vært trenere fo øvrige klasser og
grupper.
MATERIELL
Generelt er matriellsituasjonen
god. I løpet av 2021 har det vært
foretatt løpende vedlikehold på
joller og følgebåter. Klubben disponerer nå sju RIBer i tillegg til
én Pioner Multi og «Sjarken».

Signal

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.
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av seilerne seiler også laser.
Noen av tirsdagstreningene har
blitt brukt til å delta på Tur og
Havs tirsdagsregatta. Da har de
kunnet måle seg mot de store
båtene. Foruten om noen tekniske
utfordringer, så har de klart seg
veldig bra. Seilerne har igjen vist
god progresjon og siste oppgave
før avslutningen på Peppes, var
at alle skulle bruke vinteren på å
tenke ut 2 roller som de ønsket å
spesialisere seg på i kommende
sesong.

Heller ikke for 2021 ble det
anledning til noen regatta med

Det har vært liten eller ingen
aktivitet blant Feva-seilerne
denne sesongen, og følgelig lite
behov for oppgraderinger.
For jollestyret, feb 2022
Geir Pettersen m/fl

Årsmelding fra Tur & Hav 2021
I 2021 har Tur & Hav arbeidsgruppen bestått av: Arild Andresen og Øyvind Knudsen
I løpet av sesongen har følgende
arrangementer gått av stabelen;
- Navigare Cup 2021
- Klubbmesterskap 2021 med
påfølgende sosialt samvær

Det har vært en fantastisk
seilsesong, ikke minst som følge
av bra vær og ingen hindringer
rundt arrangementer på vannet
grunnet Covid. Covid medførte

dog at det ikke var anledning til å
avholde samlinger innendørs eller
andre møter gjennom vinteren slik
vi normalt ville prøve å få til.

Signal

Excalibur; til topps i både Navigare Cup og klubbmesterskap
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NavigareCup
Det gledelige med 2021 var at vi
igjen hadde økt oppslutning i
Navigare Cup, med total 22
deltagende båter. En tirsdag i juni
hadde vi hele 18 båter til start,
pluss noen J/70’er som hang seg
på, slik at Værla ble fylt av seil
med store båter i øst og mindre
båter i vest.

Sesongen bød på mange fine
regattaer med et variert
vindspekter fra dager uten vind til
noen med litt i overkant mye vind.
Vi fikk avviklet 11 tellende
seilaser i løpet av 13 tirsdager på
fjorden. Som vanlig har vi kjørt
alle regattaene med gunderstart,
en jaktstart hvor første båt i mål
vinner. Både fordi det forenkler
administrasjonen av seilasene, og

Resultater Navigare Cup 2021:

Signal

Rank Sail #
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

NOR 782
NOR 12488
NOR 20
NOR 12059
NOR 9496
NOR 22
NOR 15449
NOR 15491
NOR 15935
NOR 972
NOR 16040
N4563
NOR 9256
NOR 15095
NOR 15948
NOR 15985
NOR 15640
NOR 12122
NOR 3943
NOR 15039
NOR 6670
NOR 15943

Båt

fordi vi unngår stressmomentet
med mange båter på startlinjen
samtidig, som kan oppleves
utfordrende for deltagere med
mindre erfaring.

Stor deltagelse gir stor bredde,
både i ambisjoner og båttyper. Fra
rene regattabåter til rene turbåter
er det store variasjoner og det ble
som tidligere år en god del
konkurranser innen konkurransen.
Selv om man ikke har en båt og
mannskap med ambisjoner helt på
topp, er det for de fleste
tilsvarende båter i feltet å måle
seg mot. En ting viser resultatlisten meget klart; at en må delta
på flest mulig regattaer dersom en
skal komme opp i den øvre
halvdelen etter sesongen.
Nytt i 2021 var at vi benyttet den

Excalibur
Lethe
Babar
Bamse
Konstanse
PHOENIX
Haffsårkesteret
Sone 2
Vela Calma
Overmot
Xcape
Malecon
Detox
Abelone
Chill
Blue
PIVO
Machbuster
Martina
Forza
Dudæven
FELICE

Skipper

grønne staken helt inne ved Moss
havn som rundingsmerke. Dette
har den positive siden at vi bedre
får vist frem aktiv seiling samt at
vi kan legge mer varierte baner.
Erfaringen så langt er at rundinger
her går bra, men forutsetter at vi
bruker merket med omhu slik at
vi unngår for mange båter rundt
staken samtidig.
Hver tirsdag ble avsluttet med
samling på land, med dagens
resultater og historier samt
trekkepremier.

I 2022 starter vi opp med
Navigare cup 10. mai og
planlegger som vanlig 6 seilaser
før og 6 seilaser etter
sommerferien.

Vidar Emanuelsen Selju
Øyvind Knudsen
Arild Andresen
Glenn Petersen
David Kristianslund
Pål-André Kjøniksen
Truls Holm Olsen
Ståle Nerland
Sigurd Fongen
Kari Handeland
Pål Johansen
Richard Mckeon
Karl-Einar Jensen
Lone Haldorsen
Truls Nymoen
Ottar Havig
Bård Olav Høstmark
Anders Hverven
Eirik Dyrop
Hans-Christian Grande
Eirik Aase
Jørn-Erik Ruud

Net
Points
12
12
23
31
39
66
72
74
78
82
87
88
94
96
97
113
136
143
146
163
168
170

Antall
Starter
11
11
11
11
10
11
8
11
11
7
6
9
5
10
8
4
5
3
4
1
2
1

Klubbmesterskap 2021
Klubbmesterskapet i Tur og Hav
ble avviklet helgen 18.-19.
september med en seilas per dag
og et etterlengtet sosialt samvær
på lørdagskvelden.

Lørdag startet bra med en god bør
fra nord som døde litt ut nede ved
runding syd av Bastøya. De fleste
fikk testet litt på tålmodigheten før
nordavinden igjen tok over og ga
oss god bør over til Årefjorden.

Fra Årefjorden tilbake til Søly
holdt vinden seg stabil noe som ga
en fin kryss inn mot mål.
På kvelden etter seilasen møttes vi
til samling på klubbhuset, hvor 3Fenders stilte opp og laget en
meget god stemning.

Søndag var det vind fra øst, noe
som gir noen utfordringer med
banevalg når vi seiler på faste
merker. Vi la en bane sør om

Resultater fra klubbmesterskapet:
Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Sail #
NOR 782
NOR 15985
NOR 12488
NOR 1241
NOR 20
NOR 15449
NOR 22
NOR 12059
NOR 16040
NOR 127
NOR 15491
NOR 15935
NOR 3943

For T&H
Arild Andresen, Øyvind Knudsen

Name
Vidar Emanuelsen Selju
Ottar Havig
Øyvind Knudsen
David Kristianslund
Arild Andresen
Truls Holm Olsen
Pål-André Kjøniksen
Glenn Petersen
Pål Johansen
Camilla Mosseros
Ståle Nerland
Calma Sigurd Fongen
Eirik Dyrop

NOR22 Phoenix

Poeng
3
5
5
8
9
16
16
16
16
20
22
22
25

Signal

NOR9496 Konstanse

BoW #
Excalibur
Blue
Lethe
Konstanse
Babar
Haffsårkesteret
PHOENIX
Bamse
Xcape
12
Sone 2
Vela
Martina

Jeløya med runding
Hortenskrakken og mål i Søly. Fra
et seilingsperspektiv ble banen
bra, men Horten VTS var ikke
helt fornøyd da de mente vi var til
hinder for fergetrafikken, noe vi
får vurdere hvordan vi kan håndtere bedre ved tilsvarende vindretninger i fremtiden.
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Magisk tirsdag

16

Siste tirsdag

Vår mangeårige kasserer
Hans-Peter Raspotnig har nylig fylt 80 år.

Hans-Peter ble valgt inn som
kasserer på årsmøte i 2007 og
fungerte i den rollen frem til
årsmøte 2019. Rollen som
kasserer er en viktig funksjon i
vår forening. Vi har store verdier
til forvaltning (havn, klubbhus,
utstyr mv) og det er under han
sin tid som kasserer, gjort mange
og store investeringer. Som for
eksempel oppgradering av
brygger og molo, utvidelse av
klubbhuset, innkjøp av ny truck
og diverse andre investeringer.
Det å ha god styring og

planlegging av økonomien i
foreningen har derfor vært helt
sentralt.

Hans-Peter har representert en
soliditet og kontinuitet i denne
rollen som har vært helt
enestående. Den har også bidratt
til at Moss Seilforening nyter stor
respekt både blant byens
befolkning og ikke minst blant
politikere og kommuneledelse.
Moss Seilforening er også en av
Norges ledende seilforening og
Hans-Peter har bidratt til dette.

Hans-Peter har også bidratt på
andre områder i foreningen. Han
har brukt mye fritid bla i
sekretariat under regattaer og har
bidratt til Moss Seilforening er en
svært anerkjent regattaarrangør.
I vår forening legger vi stor vekt
at vi skal ha det hyggelig på Søly
og i foreningen. Med hans lune
og blide stil har det alltid vært en
glede for alle å møte Hans-Peter i
havna og på klubbhuset.
Truls Holm Olsen
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Havnas vakreste seilskøyte
Beskrivelse av Kaja
(tidligere CAMILLA) LK8267
Kaja pusses og gjøres nå
klar for langtur.
Eier: Tommy Dyhr Petersen
Tidligere eiere: Stein Sørlie

Beskrivelse
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Båten er bygget etter Colin Archers linjetegning til redningsskøyte RS1.
Linjetegningen er fulgt nøyaktig uten å legge på fribordet.
Den er 46ft lang, 463cm bred og 245cm dyp.
Båten er bygget i Sibirsk furu og lerk i Russland på verftet VLADIMIR FJODOROVITSJ
SIDENIN. Skroget er luset og limt (ingen nater som må vedlikeholdes) og krever
minimalt med vedlikehold.
Jernkjøl på 8 tonn i hele trekjølens lengde. En solid konstruksjon som stiver båten og gjør
den trygg ved påkjørsler av drivgods ol og er på 24ton.
Stevner, spant og bjelker er laminert med epoxy.
Rigget med to master med 125m2 som er 20m2 mer enn den originale RS1, pluss en
genakker på 78m2. Båten er således meget solid. Båten er ellers cruiser-innredet av
Jeppe Jul Nielsen med 9 soveplasser.
Båtbygger Geir Røvik har vært ansvarlig for motorinnstallasjon, og har kvalitetssikret
skrog og stormast.
Arvid Haug har rigget båten. (Haug har vært riggansvarlig på landets største seilskuter i
en mannsalder).
Propellaksel og hylse fra West-Mekan. Volvo installasjonen, gir en meget behagelig gange.
Motorkraft i overflod på 150 Hk D7A-T og gjør 9kn toppfart og behagelig gange på 7kn.
Motor er fra 2004, men først tatt i bruk en kort tur uten rigg i 2006.
Båten ble registrert i Skipsregisteret 2003/2004 for belåning, men ble sjøsatt, ferdig rigget
ved Fjærholmen båtbyggeri 2006/2007.
Båten fremstår som et smykke.

Utstyr
Full seilgarderobe. | VHF med AIS, GPS kartplotter og ekkolodd. | 4 stk skjøtevinsjer i
bronse | Ankervinsj, elektrisk Wilmex, 24 volt, kraftig type | 1 stk 50 kg Shark anker og
1 stk 30 kg, 50 meter kjetting. | Tranberg lanterner | Konverter 24 volt | Inverter 24 volt 220 volt | Landstrøm Batterilader | Oljeovn Reflex med sentralvarme og radiatorer |
Septiktank, rustfri ca. 360 ltr. | Dieseltank ca 500 ltr + ca 500 ltr. | Vanntank ca 600 ltr.
Gråvannstank 150 ltr. for vask og dusj. | Isotemp varmtvannsbereder | Elektrisk WC |
Servant | Kjøleboks (Isoterm) | Primus med komfyr og slingreoppheng. | Baugpropell
montert av Engelsviken slipp.
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Riggtegning og
inredning
av Jeppe Juel Nilsen.
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Signal

For genakker og storseil ut
fra Egersund.
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Full seilføring mot
Sandefjord i oktober.

Salong og kartbord

Byssa

Signal

Salong
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Signal

I Kjerringvik i november med fullmåne.
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Nydelige linjer under vann
Ny vridbar propell (nå byttet til fast).

På slipp.

Signal

Signal

Nydelige linjer under vann.
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Signal

For anker på Jomfruland.
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Solnedgang ved Jomfruland.

Moss Seilforening er avhengig
av hjelp fra næringslivet!

Håper du støtter dem!

Skal du ha stort selskap?

Lei vårt koselige klubbhus med plass til 60 personer.
Kontakt: utleie@moss-seilforening.no

Ønsker du en

Jubileumsbok
Henvend deg til Havnesjefen

Signal

MOSS SEILFORENING
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Postboks 1011 Jeløy, 1510 Moss
Strandpromenaden 22, 1516 Moss
Telefon: 69 27 51 01. Faks: 69 27 52 65
www.moss-seilforening.no
Redaksjonsansvarlig: Runar Thøgersen
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