MOSS

ULIK BAKGRUNN:
Jentene som
deltok hadde
ulik bakgrunn
som seilere, men
alle lærte av
hverandre og ble
motiverte.

Årsmøtet er tilbakelagt og Moss Seil
forening kan konsentrere seg om seson
gens store begivenheter. Mudringen av
Søly båthavn er ferdig og bunnmassene
forsvarlig deponert. De nye bryggene er
levert og havnen begynner gradvis å ta
form igjen. Påsken kommer sent og da
bør alt ligge godt til rette for at ung
dommene får ypperlige forhold når de
samles i Moss for å trene sammen.
Påskesamlingen i Moss Seilforening
har lang tradisjon og har vært svært po
pulær blant deltagerne. Årets påskesamling vil gi jolleseilerne en
ypperlig oppkjøring til norgescup-seilasene som går av stabelen
uken etter.
200 års jubileet for Grunnloven skal markeres på behørig vis
i Moss, og Moss Seilforening har i samarbeid med KNS fått det
ærefulle oppdraget å arrangere europamesterskapet Laser 4.7 i
slutten av juli. Mesterskapet forventes å tiltrekke seg over 300
deltagere fra store deler av Europa, og de to arrangerende foren
ingene vil gjøre sitt beste for å levere et godt arrangement. Moss
by setter stor pris på arrangementet og inkluderer det i sin 200
års feiring.
Moss Seilforening er klar for sesongen 2014 og ønsker seilere
og støtteapparat velkommen til seiling og hygge i Moss.
Hans Bjørn Paulsrud, leder av Moss Seilforening
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Påskesamling for joller i april
Norgescup for joller, 26.-27. april
Sesongåpning 1. mai med Østfold Cup for joller
Navigare Cup fra 7. mai
EM Laser 4.7 arrangeres 25. juli–1. august
Klubbmesterskap for kjølbåter, 12–13. september

Jentesamlingene har vært en drøm

Et av målene til Team
Drømmen har vært å
rekruttere flere jenter inn i
storbåtmiljøet og inspirere
andre seiljenter.

AV INGVILD UDENÆS • Vi hå
per og tror at vi har klart det.
Jentesamlingene har vært et
avgjørende ledd i rekrutte
ringsarbeidet, så i høst arran
gerte Team Drømmen i regi av
Norges Seilforbund for tredje
gang jentesamling på Moss
Seilforenings anlegg på Søly.
25 jenter deltok og fokuset
var regattaseiling i storbåt. Un
der samlingens første dag var
temaet gjennomgang av båt
og manøvre, mens dagen et
ter var viet regattaseiling med
merkerundinger. En samling er
ikke komplett uten teori, spør
rekonkurranse og sosialt sam
vær over lørdagstaco. Samlin
gen ble avsluttet med regatta
i strålende høstsol og fin vind.
Maken til motiverte, enga
sjerte, lærevillige og trivelige
jenter skal man lete lenge et
ter. Til tross for ulik seilbak
grunn, erfaring og alder, satt

TRYGVE B. LEERGAARD

Sesongklar

INGVILD UDNÆS

SEILFORENING

vi jentene på Team Drømmen
igjen med et inntrykk av at
dette hadde vært vellykket. Vi
krysser fingrene for at sam
lingen motiverte for fremtidig
seiling i den kommende se
songen – og mange sesonger
fremover.
Samlingene hadde ikke
vært mulig uten Norges
Seilforbund, Saillogic, Moss
Seilforening og alle drømme
jentene. I tillegg har vi hatt
gode bidragsytere som har
gjort samlingen komplett med
bakst, premier og goodybags;
Godt Brød, With Marine, North
Sails, Henry Lloyd, Carita, Bon

nier, Energihuset Sport&Fritid,
Fluid, og Jentesport.
Jentesamlingene har vært
preget av idrettsglede, sam
hold, engasjement, godt hu
mør og progresjon. Dette har
inspirert oss drømmejentene
til å fortsette å arrangere slike
samlinger. Planen er, eller sna
rere drømmen er, å kunne fort
sette å arrangere jentesamling
selv om Team Drømmen nå er
et avsluttet kapittel.

antall Expresser for å utfor
dre Kongen og hans menn i
nordisk mesterskap i Express,
som i 2014 ligger an til å bli

landets desidert største mes
terskap for kjølbåter med over
70 forhåndspåmeldte båter fra
fire nasjoner.

25 JENTER: Regattaseiling
i stor båt var temaet da 25
jenter var samlet i Moss.

Kjølbåtseilingen i Moss har i
lenge vært i en bølgedal.
AV TRYGVE B. LEERGAARD •
Mens oppslutningen til tur
arrangementer har holdt seg,
har deltagelsen under klubb
regattaer vært jevnt nedad
gående. Med Moss Rayma
rine Race avlyst i 2014 må vi
konstatere at regattaseiling i
kjølbåt i Moss har nådd et ab
solutt lavmål.
For Moss Seilforening er
det mange grunner til å sti
mulere kjølbåtmiljøet. Et prø
veprosjekt i 2012 viste stor
interesse for seilkurs rettet
mot voksne, men uten tilgang

til egne båter ble det vanskelig
å følge opp kurstilbudet. Det
diskuteres derfor om forenin
gen burde hatt et par mindre
kjølbåter tilgjengelig for re
kruttering og kursvirksomhet.
Mange av de eldre jollesei
lerne er klare for andre typer
utfordringer.
Tur- og regattaseiling i
mindre entype kjølbåter kunne
by på sosial og spennende sei
ling som kanskje møter viktige
behov hos unge, voksne sei
lere. Et levende kjølbåtmiljø
vil også være et godt utgangs
punkt for tilbud rettet mot
voksne (eksempelvis foreldre
til jolleseilere og andre) som

NYTT FRA MOSS SEILFORENING • moss-seilforening.no

har lyst til å lære mer om sei
ling. Videre vil kjølbåter i for
eningens eie være attraktive
for familier som ikke ønsker å
drifte en båt selvstendig, men
som likevel har lyst til å være
aktive seilere.
Det er da svært gledelig å
registrere at flere av de gode
regattaseilerne fra Moss nå
viser interesse for å komme i
gang igjen med seiling i enty
pe kjølbåt. Det er nærliggende
å se til Oslo Seilforening og
det store oppsvinget som
Expressklassen har sett i det
siste. Det utelukkes derfor ikke
at noen av de beste kjølbåtsei
lerne fra Moss vil bemanne et

MORTEN JENSEN

Fast kjøl er viktig for en seilforening

NYE MEDLEMMER

EXPRESS: flere lag fra Moss
stiller i Express-NoM, og det
vil forhåpentlig inspirere til
entypeseiling i foreningen.
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Vi ønsker nye medlemmer
velkommen i Moss Seilforening:
• Odd-Ketil Bjerkan
• Karin Hammervold
• Christian Skaanes
• Erik Øhn

