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FOKUSERTE: Det manglet ikke på fokuserte herremenn på bryggekanten da Friendship Cup foregikk.

Vinterlek i havnebassenget
En kald søndag i mars stod
et dusin entusiastiske og
godt kledde menn langs
bryggekanten på Søly og
førte sine 12 identiske modellbåter gjennom 8 spennende seilaser på pølsebane
i et åpent havnebasseng.

AV TRYGVE B. LEERGAARD • Seilasene var en del av Friendship
Cup, der seilere fra Moss og
Fredrikstad Seilforening møtes
til vennskapelig dyst om vandretrofeet Friendship Bell. I en
kald og fuktig nordøstlig, lett
bris hersket det god stemning
og stor enighet om at Søly
båthavn uten brygger var en
fantastisk arena for modellbåtseiling.
– Modellbåtseilingen byr på

samme utfordringene som regattaseiling i større båter, sier
Sjur Sannerud, som har bygd
flere Midi modellbåter etter
klasseregel.
– Båtene går likt, vi bruker
det samme seilreglementet og
det trengs både strategi og
taktikk for å vinne i disse tette
feltene, fortsetter han.
– Dette er artig lek, konkluderer også Karl Einar Jensen,

som seilte reservebåten til
Sjur Sannerud til en syvende
plass.
Regattaen ble vunnet av
Morten Bremsrud (Moss Seilforening) foran Lars Jørgen
Larsen (Fredrikstad Seilforening) og Sjur Sannerud (Moss
Seilforening).
Sjur Sannerud leder vårens
Friendship Cup så langt.

TRYGVE B. LEERGAARD

Påsken kommer sent og mange setter
kursen til fjells for å nyte sol, vidder og
appelsiner. Men lavlandet og sjøen kan
også friste til aktivitet. Seilforeningen
våkner av vinterdvalen og båter skal
pusses til sjøsetting i vårt nye havneanlegg. Snart skal opp mot hundre unge
seilere på påskeleir i Moss for felles trening til lands og til vanns.
Anlegget på Søly er riktignok ikke
helt ferdigstilt etter vinterens modernisering, og det vil kreves litt godvilje
fra både seilerne og båtpussere. Helgen etter påske er det duket
for sesongens første norgescup for joller. Da vil det fremdeles stå
mange båter på land, slik at det også her blir viktig med smidighet og samarbeid med hensyn til parkering av biler, joller og
utstyr.
Ved sesongåpningen 1. mai skal havneanlegget være klart til
bruk igjen med nye brygger, dypere vann, høyere molo og bredere
innseiling. Neste fase i prosjekt Søly blir oppgradering av utomhusarealer og klubbhus.
Med oppgradert seilsportsanlegg er Moss Seilforening godt
rustet til å følge opp strategien om å tilby allsidige aktiviteter til
seilinteresserte i alle aldre. Samtidig opplever vi slitasje blant de
engasjerte Tordenskjolds soldater som driver foreningen, aktivitetene og arrangementene. Årsmøtet nedsatte derfor en komité
som skal analysere dagens organisasjonsstruktur og foreslå forbedringer av vår over 30 år gamle måte å organisere foreningen
på. Målsettingen er at tilgjengelige dugnadskrefter utnyttes mer
effektivt, at flere engasjeres i foreningens aktiviteter og at det
bygges broer mellom gruppene. Det er da viktig at foreningens
medlemmer bidrar aktivt til denne prosessen slik at alle ønsker
blir hørt.
Hans Bjørn Paulsrud, leder av Moss Seilforening

TRYGVE LEERGAARD

Ny struktur er i anmarsj

Endelig en entype kjølbåt i Moss

MORTEN JENSEN

AV TRYGVE B. LEERGAARD •
Jørn-Erik Ruud og Team JAKE
har byttet sin nye J/70 i en
Express fra Sverige. Karl Einar Jensen henter snart hjem
en svensk Express og Anders
Hverven med flere pusser opp
en norsk båt og gjenoppliver
team MACHBUSTER.
Målsettingen er å hevde
seg mot de over 80 lagene
som er forhåndspåmeldt til
nordisk mesterskap i Express.
De tre mosselagene legger opp til ukentlig trening på
Værlebukta sammen med Ex-

POPULÆRT: Express-miljøet i Moss Seilforening vokser.
press-lagene til Even Larsen
og Øystein Fuglesang fra Son.
Med fem aktive båter er det
godt grunnlag for ytterligere
vekst for klassen i Moss. Flere
har allerede meldt interesse.
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TRYGVE B. LEERGAARD

Etter noen år med laber aktivitet blant regattaseilende
kjølbåter i Moss, satser flere
mosseseilere nå i Express.

NYE MEDLEMMER
Vi ønsker nye medlemmer velkommen i Moss Seilforening:
• Karin Herud
• Knut E. Hjorth-Johansen
• Tone M. R. Hjort-Johansen
• Pelle Wickstrøm

REGATTA: Modellseiling er regattaseiling så godt som noe.

DETTE SKJER I MOSS
• Norgescup for joller, 26.–27. april
• Sesongåpning 1. mai med salutt og Østfold Cup for joller
• Navigare Cup på onsdager fra 7. mai med tilpassede og forenklede banealternativer og start / målgang ved Festelandet
for kunne seile uforstyrret av fergetrafikken.
• Ukentlig trening for Express på pølsebane i mai og juni
• Pinsetur: Tur & Havseilergruppen har reservert plass til 15
båter på Havna hotell på Tjøme.
• EM Laser 4.7 25. juli – 1. august
• Klubbmesterskap for kjølbåter 12.–13. september, med distanseseilas fredag, baneseilas lørdag og sosial avslutning
med premieutdeling i klubbhuset.

