Moss

seilforening

Sesongens siste kryss

per bakke

Moss Seilforening kan se tilbake på et
aktivt og utfordrende år. Men det er i
hard vind at en besetning må vise hva
de kan, og etter sesongens siste kryss
kan vi konstatere at våre mannskaper
har bestått årets prøve.
Hovedtrekkene i planarbeidet for
prosjekt «Søly 2015» er på plass, arbeidet med rehabilitering av Søly båthavn er påbegynt og foreningen seiler
i smulere farvann. Det ligger fremdeles
viktige utfordringer foran oss, men våre tillitsvalgte og frivillige
bidragsytere har kunnskaper og mobiliseringsevner som gjør meg
trygg på at både rehabilitering og sportslige arrangementer kommer trygt i havn neste sesong.
Med strategiplanen «Livslang Seiling» har Moss Seilforening
som mål å tilby allsidige aktiviteter for seilere i alle aldre. Med et
ny-rehabilitert anlegg vil vi være godt rustet til å nå dette målet.
Samtidig er det slik at forvaltningen av foreningens verdier og
aktivitetene drives av frivillig innsats. Dette krever en effektiv og
smidig organisasjon.
En viktig utfordring de kommende årene blir derfor å utvikle foreningsmiljøet og sikre tilflyt av engasjerte og kompetente
frivillige. Frem mot neste årsmøte vil styret i Moss Seilforening
diskutere muligheter for å forbedre foreningens organisasjon.
På tampen av året vil jeg så takke alle aktive seilere som har
representert Moss Seilforening internasjonalt, nasjonalt og på
Værla, og sist, men ikke minst alle tillitsvalgte, frivillige mannskaper og sponsorer som har bidratt til våre aktiviteter. Jeg ønsker
alle en riktig god og fredelig jul, og ser frem et godt nytt år med
mange trivelige aktiviteter i Moss Seilforening!
Hans Bjørn Paulsrud, Leder av Moss Seilforening

BÆREBJELKEN: Frivillig innsats er bærebjelken for alle seilarrangementer. Regattasjef Per Bordal og Laserklubbens Christian Begby følger
med når Erik Johannessen (med ryggen til) legger startbåten i posisjon
under europacup for Laser, våren 2013.
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OMBYGNING: Konseptskisse for rehabilitering og tilbygg til klubbhus for Moss Seilforening slik den ser ut fra
Arkitekturverket ved Hans Erik Eide.

Med klubbhuset som aktivitetssentrum
Om havnen og vannspeilet
på Værlebukta er Moss Seilforenings viktigste arena,
er klubbhuset foreningens
ubestridte sentrum.

AV TRYGVE B. LEERGAARD •
Her er det allsidige aktiviteter året rundt og husrom for
havnekontor, kjøkken, garderober, møterom, utleiekontor
og allrom til store møter eller
diskusjoner med kaffe og boller. Ulike aktiviteter foregår
gjerne samtidig, og da avsløres husets begrensninger.
Det er for få og for små
rom, for lytt mellom etasjene,
for lite kjøkken og uheldig adkomst til garderobene. Lokalene er preget av tidens tann og
trenger generell rehabilitering.
Under store arrangementer er
det også klart at huset ikke
fungerer optimalt.
Rehabiliteringen av idretts
anlegget på Søly ble derfor
planlagt ut fra klubbhusets
rolle som foreningens naturlige
samlingspunkt i hele sesongen.
Foreningens
prosjektgruppe
samlet kreative forslag fra idédugnader og fikk innspill om
aktivitetene og behov fra alle
brukergruppene. Landskapsarkitektkontoret In Situ i Moss
lagde så en utomhusplan med
aktiviteter tilknyttet klubbhu-

set og tilgangen til vannspeilet
som utgangspunkt.
– Vi har lagt vekt på å stramme opp utearealene for å gjøre
disse mer ryddige, funksjonelle
og visuelt attraktive, sier Maria
Thøgersen Eide fra In Situ.
Pukkfyllingen som ligger
åpen mellom kyststien og
langsgående brygge, tildekkes
med brede trappetrinn i plank.
På den måten skjules steinfyllingen, samtidig som det dannes et sitteamfi ned mot båthavnen. For øvrig inneholder
planen relativt enkle grep.
Mastestativene flyttes slik
at de forskjellige jollegruppene kan få tilhold nær klubbhuset. Området bak klubbhuset
mot nord ryddes opp og gir
plass til sykkelparkering. Vegetasjonen strammes opp for
å gi klarere avgrensninger. Videre er det planlagt å etablere
en enkel tribune i stein på toppen av den søndre moloen.
Det var tidlig klart at budsjettrammene ikke tillot et
helt nytt bygg, og når Arkitekturverket AS fra Moss vant arkitektkonkurransen, var dette
med utgangspunkt i eksisterende bygg og reguleringsplan.
– For å holde kostnadene
nede har vi i stor grad beholdt
eksisterende infrastruktur og
elementer som er dyre å flytte

på, sier Hans Erik Eide fra Arkitekturverket.
– For å gi rom til flere parallelle aktiviteter har vi tegnet et
lavt tilbygg mot øst på omtrent
150 m2, fortsetter han. Den nye
fløyen får egen inngang til garderobefasiliteter og flerbruksrom som egner seg til praktisk
undervisning. I den gamle delen av klubbhuset blir det lagd
ny inngang mot vest og kjøkkenet blir utvidet. Klubbhuset
tegnes med åpne vindusflater
og fleksible og enkle løsninger.
God kommunikasjon mellom
klubbhus og uteområder og
vannspeil har vært viktig for
brukergruppene i seilforeningen. Ved å fjerne terrassen og
åpne opp for en mezzanin i annen etasje innvendig, blir det
store samlingsrommet i midten
lysere og mer luftig, sier han.
– Gjennom dialog med
foreningens styre har vi lagt
opp til en trinnvis plan slik at
foreningen kan gjennomføre
prioriterte deler av rehabiliteringen innenfor tilgjengelige
budsjettrammer, sier Eide.
Rammesøknad for ombygging av klubbhus og oppgradering av uteområder er
sendt. Så snart planene er
godkjent, vil oppgraderingene
gjennomføres trinnvis i løpet
av 2014 og 2015.

Nytt havneanlegg på Søly
Etter 30 år fornyes havneanlegget til Moss Seilforening på Søly.
AV GLENN PETTERSEN • Truckrampen er utbedret med system for oppsamling av giftstoffer som spyles av båtene,
og det skal mudres en dypere
innseiling slik at båter med

dypgang ned til 3,5 meter kan
landsettes. De gamle flytebryggene fjernes i vinter og får
nytt liv i en annen havn. Den
søndre delen av havnebassenget skal mudres før havnen
møbleres på nytt med flytebrygger fra Skjærgårdsbrygger
AS. Når søndre molo deretter
forsterkes og heves vil båtene
vil kunne ligge trygt i Søly i
minst 30 år til.
Den nye havnen vil innredes på omtrent samme måte
som tidligere, men med litt
smalere utriggere og noen andre endringer, blir det plass til

litt flere båter og noen plasser med større bredde. Med
mindre været hindrer arbeidet
forventer vi å kunne ønske
velkommen til ny havn i løpet
av april. Det er bare å glede
seg til våren.

Nye medlemmer
Vi ønsker nye medlemmer velkommen i Moss Seilforening:
• Hans-Arne Fagertun,
•	Eva Merete Sandved,
• Knut Sandved
•	Alexander Wallenborg

