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DETTE SKJER I MOSS SEILFORENING
• Foreningens årsmøte avholdes 27. februar
• Påskesamling for joller i april
• Norgescup for joller, 26.–27. april
• Sesongstart 1. mai og Navigare Cup fra 7. mai
• EM Laser 4.7 arrangeres 25. juli–1. august

NYE MEDLEMMER
Vi ønsker nye medlemmer velkommen i Moss Seilforening:
• Erik José Alvarez-Hjerman
• Mette Hjermann

• Borgar Lorvik
• Sondre Lorvik
• Ola Wirum

Drageseiling i Orienten
Høsten 2013 møttes 140
menn og 40 kvinner til VM
i kite racing i Kina. Blant
dem var også NM-sølv-vinner Petter Olstad som seiler
for Moss Seilforening.
AV TRYGVE LEERGAARD • Støttet med utstyr og gode råd
fra sponsor www.srfsnosk8.no
reiste Petter Olstad til Hainain
Island for å prøve seg mot verdenseliten i kite racing.
– Mesterskapet ble arrangert i King Bai av Kta Kite Tour
Asia, forteller Olstad, som fikk
bryne seg på større felt enn
vanlig.
– I store felt blir det mange

nye faktorer å tenke på sammenlignet med treningen i
Moss. Når man jages av 3040 mann på brett og bare har
få sekunder på seg til å treffe
avgjørelser, er det fort gjort å
gjøre feil, konstaterer han.
Olstad seilte inn til en 13.
plass i bronsefinalen, mens
mesterskapet ble vunnet av
19-årige Florian Gruber fra
Tyskland.
– Nivået blant de beste er
svært høyt, men det er ingen
umulighet å hevde seg bedre
når jeg får litt mer erfaring.
Olstad hadde en svært aktiv sesong i 2013 og seilte EM i
Italia, NM i Moss og VM i Kina.

I VM: Petter Olstad fra Moss
kiter i fin stil i under VM i kite
racing i Kina.
Ambisjonen er i første omgang
å bite fra seg i sølvfinalen i
VM, og Olstad planlegger nå
treningsturer til Danmark hvor
nivået er en del høyere, i tillegg til regelmessig trening i
Moss.
– Jeg elsker denne sporten,
og er svært takknemlig for
arbeidet kite-gruppen i Moss
Seilforening gjør for oss kitere,
uttaler Olstad.
– Alle støtter hverandre med
tips og råd og miljøet et godt
eksempel for andre klubber.

Raymarine race utgår i 2014
Moss Raymarine Race blir
ikke arrangert i 2014.

AV TRYGVE B. LEERGAARD • Til
tross for Moss Raymarine
Race har vært vellykket og
godt mottatt blant deltagende seilere de siste årene, har
Moss Seilforening og hovedsponsor Raymarine Norge AS
besluttet at Moss Raymarine
Race utgår i 2014 fordi storNM arrangeres samme helg.
- Vi har vært fornøyd med
mange deler av konseptet,
men vi skal benytte hvileåret

MORTEN JENSEN

Det nye året vil by på et mangfold av
spennende muligheter for Moss Seilforening. Mudring av havnen, nye flytebrygger og forsterkning av moloen
gir bedre plassforhold og sikkerhet i
havnen. Den nye havnen får en betydelig høyere miljøstandard. I løpet av
vinteren vil til dels sterkt forurenset
bunnmasse fjernes forskriftsmessig fra
havnen, og som en av de første småbåthavnene i Oslofjorden har vi installert tank for oppsamling og filtrering av
spylevann, slik at ikke bunnstoff og andre skadelige stoffer renner
ut i sjøen.
Neste fase i prosjekt Søly-2015 blir å få på plass rammetillatelse for utomhusarbeider og påbygging av klubbhuset. Foreningens prosjektgruppe har gjort en formidabel innsats og så langt
er det godt håp om at vi holder oss godt innenfor prosjektets
budsjettramme.
Sportslig sett er Moss Seilforening i en brytningstid. Vi har
sett et jevnt tilsig av yngre jolleseilere, vi har et sterkt miljø for
RS Feva-seiling, internasjonalt konkurransedyktige laserseilere
og videre mange erfarne kjølbåtseilere som etter hvert trekker
på årene og foretrekker dypt hav og trivelige turer. Derimot har
interessen for regattaseiling og rekrutteringen til kjølbåtseiling
vært dalende. Dette har historisk sett vært en viktig base for foreningens liv, og det er grunn til å spørre seg om vi må tenke nytt.
Mens det synes å være stor interesse for seiling generelt og for
seilkurs for voksne, er det samtidig høy konkurranse om barnefamilienes tid og kanskje mindre aktuelt for disse å eie en kjølbåt.
I et slikt perspektiv er det interessant å vurdere om foreningen
burde hatt noen mindre kjølbåter til rådighet for rekruttering,
voksenopplæring, regatta og turseiling. Da kunne man for eksempel tenkt på Express, som landets desidert største og mest aktive
entype kjølbåtklasse. Dette er en relativt rimelig, men velseilende
båt som egner seg godt til de fleste av foreningens behov.
Med et ny-rehabilitert anlegg og en visjon om livslang seiling
bør Moss Seilforening være godt rustet for å møte fremtiden.
Men, mens samfunnet og seilsporten har endret seg vesentlig
de siste 25 årene, har Moss Seilforening stort sett samme organisasjon siden begynnelsen av 1990-tallet. En viktig oppgave
for det kommende året blir derfor å ta organisasjonsmodellen til
revisjon.
Hans Bjørn Paulsrud, leder av Moss Seilforening

ALEXARDRU BARANESCU

Nye muligheter

til å vurdere hvordan Moss
Raymarine Race best kan videreføres i fremtiden, uttaler
Rolf Fossumstuen, leder for
Raymarine Norge AS.

IKKE I 2014: Det blir ingen
spinnakre å se på fjorden
utenfor Søly i august i år.

Sterk sesongstart av Celine Herud med sølv i VM
Moss Seilforening gratulerer
Celine Herud med sølvmedalje i ungdoms VM i Laser
Radial som nylig ble arrangert
i Oman. Vi ser frem til å følge
henne videre fremover.

PETER MOLLATT
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SØLV I UNGDOMS-VM: Celine Herud imponerte med sølv i ungdoms-VM
i Oman i Laser Radial.
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