FREDRIKSTAD

SOMMERKLUBBEN 2016

FORNØYDE: Deltagerne på sommerskolen var svært fornøyde med uken.

Vellykket sommerskole har gjenoppstått
Etter mange års opphold
ble det i år igjen arrangert
sommerskole for barn i barneskolealder i Fredrikstad
Seilforening.

AV FRODE JØRSTAD • Ledere var
Hanne-Marie og Frode Jørstad. De andre trenerne var
dyktige seilere fra klubben,
blant andre Christoffer Sørli
og Sandra Hatch. Sistnevnte
er også trener på klubbkveldene. En stor takk til Skolt
Pukkverk (sponsor av t-shirts
og pannebånd).
27. juni, åpnet seilforeningen dørene allerede fra klokka
07:30 for de ivrigste morgenfuglene blant de 35 barna.
Deltagerne lærte navnene til
hverandre på «militært» vis, og
ble presentert for dagens og
ukas program.
Filosofien med sommerskolen var å lære mest mulig om
seiling, og å ha det gøy med
nye venner. Mange ble bitt av
basillen og det var litt trist da
uken var over – det betyr at
man har hatt det fint!
Dagene fulgte denne rytmen:
07:30–09:00 Deltagerne
kom, spiste frokost og så på
gårsdagens video. Foreldrene
fikk voksenfrokost med kaffe
og wienerbrød.
09:00–10:00
Navneopp-

rop/navneøving, lære om knupanna og lekte på det flott
ter og regler til sjøs.
området der. På grunn av
10:00–12:30 Seiling med
sterk vind ble det lite seiling
enten Optimist, RS Feva eller
denne dagen.
storbåt.
• Fredag: Vi var i området
12:30–13:30 Varm lunsj,
rundt seilforeningen og
konkurranser og kanskje en
seilte masse på en enkel
varm dusj.
bane. Alle barna fikk seilt,
13:30–15:00 Mer seiling og
og mange hadde blitt virkeavslutningsvis litt vannsport,
lig dyktige.
for eksempel rumperister.
Hver dag fikk barna frukt
15:00–16:30 Frukt. Bading
etter endt økt.
på stranda. Barna ble hentet.
Responsen i etterkant fra
Slik forløp uken:
foreldre og barn var svært god.
• Mandag: Vi var i området
Det frister Fredrikstad Seilforved seilforeningen hele da- ening og ekteparet Jørstad til
gen og seilte mye.
å gjenta sommerskolen neste
• Tirsdag: Igjen seilte vi ved
år, og kanskje også utvide med
seilforeningen, men også
en uke. Det var mange som
litt lenger inn i Hankøsun- ikke fikk plass i år.
det på grunn av mye vind.
• Onsdag: Vi dro ut til Søndre
Missingen, en flott øy ute i
Oslofjorden, og seilte med
storbåt og gjorde mye spennende på øya. En stor takk
til Ragnar som stilte opp
AVSLUTNING: Siste dagen var det
med sin flotte Hanse.
• Torsdag: Vi dro til Mærra- pizzafest på Andersenslippen.

FRODE JØRSTAD

Nå når jeg har hatt gleden av å være
formann i verdens trolig mest joviale
(?) seilforening i et knapt halvår, er
det fristende å sette opplevelsene litt
i perspektiv. Særlig nå når brygga på
Andersenslippen nesten fremstår som
fredelig, og gjenværende båter dupper
bedagelig i fortøyningene. Enkelte badegjester nyter strandlivet, og ungene
trekker opp de samme krabbene fra
brygga igjen og igjen. Skuldrene senker
seg, og kontrasten er stor med tanke på
alle arrangementer vi har kjørt gjennom vårsemesteret.
For hvor bliver de av, alle ihuga regattaseilere med patologisk
vinnerinstinkt, vi som med permanent midtlivskrise tømmer alle
konti for tid og penger for igjen å strebe mot toppen av de resultatlistene vi kommer over?
Svaret ligger i den mest komplette metamorfose verden har
sett til dato, nemlig «juli-metamorfosen». Den som hvert eneste
år omdanner hyper-alerte, no-bullshit racere til moderne båtfant
uten fjerneste begrep om tid eller sted. Der flyter de rundt, gjerne
et vilkårlig sted et sted i randen av Kattegat, uten andre holdepunkter i tilværelsen enn en vag fornemmelse om at «det må da
være en god stund til jeg skal på arbeid igjen…».
Alt flyter så lett i denne tiden. Panta rei. Far seiler gjerne den
særegne øvelsen «singlehanded med hinder», uten at dette setter noen demper på stemningen. De dyre seilene som har tatt
knekken på mesteparten av husholdningsbudsjettet, holder ferie
i garasjen. Forstagsrullen har kanskje kommet på plass igjen, og
der sitter vel et gammelt omsydd regattaseil som fint gjør nytten
som juli-seil.
Fartøyet går dessuten tungt i sjøen, all den stund det har tatt
inn et ekstra tonn nødvendigheter for å tilfredsstille juli-besetningens mange behov.
Vi vet å nyte denne fantastiske belønningen etter en strevsom
regattatid. Vi glemmer vår sanne natur, og all nyter øyeblikket. Vi
glemmer faktisk litt hvem vi er til tider. I alle fall inntil det dukker
opp et seil på horisonten på samme kurs som oss selv…
Uansett, det er godt å være seiler i juli. Og det er lov å nyte
sommeren!
Få sier det vel bedre enn dikteren Jan Erik Vold:
Måneden juli
Som er så feit
Og går så fort
Per Arne Skjeggestad, leder i Fredrikstad Seilforening

FRODE JØRSTAD

Juliseilerne
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SEILFORENING

GØY: Målet med sommerskolen var både å lære om seiling og å ha det gøy.

TORLEIF SØRLI

Beste svenske er norsk

SOMMERCRUISE: Fem Zoom8-seilere seilte fra Hunnebostrand på svenskeskysten og hjem til Andersenslippen. Her i innseiling til Fjällbacka.
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Som eneste aktive norske
seileren i Zoom8-klassen
har Christoffer Sørli de siste
to årene dratt til Sverige for
å konkurrere.

AV TORLEIF SØRLI • I Sverige
har han deltatt i Grand Prixserien (Sveriges svar på norgescup) som har funnet sted
i tidsrommet august 2015 til
juni 2016.
Regattaene har foregått i
Vänersborg, Råå (Helsingborg),
Saltsjöbaden
(Stockholm),
Stenungsund, Halmstad, Boo
(Stockholm) og ble avsluttet i
Västerås i juni. Det å seile på
innsjø betyr ofte mange skift

og dreininger og ikke altfor
store bølger. Det er nesten
helt motsatte værforhold av
det som er på Hankø-flaket
hvor de fleste av Christoffers
treninger foregår.
Under siste regatta i Västerås taklet Christoffer forholdene
bra og endte opp med åtte seiere, to 2. plasser, èn 4. plass.
Med en black flag som ble strøket, holdt det til seier. Christoffer vant også Grand Prix-serien
sammenlagt, så som vi bruker
si, beste svenske er norsk!
Etter JSM la Christoffer
og fire seilervenner ut på et
«sommercruise» i ekte Zoom8stil.

Tre etapper med ca. 22 n mil
hver dag skulle tilbakelegges
før ankomsten på Andersenslippen. Seilfølget overnattet
privat, men fikk også benytte
klubbhusene til seilforeningene
i Grebbestad og Strömstad.
Reisefølget vakte stor oppsikt underveis fra smilende og
ferierende båtturister.

SØLV I ESTLAND!
Rett før dette bladet gikk
i trykken tikket det inn en
hyggelig nyhet: Christoffer
Sørli har tatt VM-sølv.
SEILmagasinet gratulerer!

