LADIES CUP OG GUBBEREGATTAEN

Høst, men ennå er det seiling
Sommeren er over og mange av våre
seilere har deltatt i internasjonale regattaer. Vi har fått flotte resultater i
både EM i Optimist, EM i Europajolle og
VM i 2.4 mR i Finland – for å nevne noe.
Våre to OL-håp, Helene Ness og Marie
Rønningen, er i prøve-OL i Rio og det
blir spennende å følge dem der borte.
Her hjemme er klassemesterskap for
kjølbåter og årets Ladies Cup allerede
avholdt, men det står fortsatt en del arrangementer igjen i høstsesongen, med
de utfordringer som følger med det å arrangere større regattaer.
Det blir lag-cup i Optimist, NM for havseilere og selvfølgelig
Gubberegattaen i tradisjonelle former.
Vi er som alltid avhengige av våre medlemmer og deres innsats som dugnadshjelp, så her er det bare å melde sin interesse.
Da greier vi helt sikkert å få avviklet noen gode arrangementer
i høst også.
Jeg håper alle har hatt en fin sommer og er klare for en flott
høst på Fjærholmen.
Ole Rasmus Undrum, leder i Tønsberg Seilforening

MÅLING AV ORCI-BÅTER
Tønsberg Seilforening har gjennomført en felles ORCimåling på Fjærholmen.
AV ALEXANDER BRORSON • Formålet med å arrangere en slik fellesmåling er å legge til rette for at også flere av tur- og havseilerne deltar i aktiv kappseiling.
Blant annet arrangeres NM i ORCi på hjemmebane, hvor vi
oppfordrer flere av foreningens seilere til å delta. Målte båter
har anledning til å ta ut ORCi-målebrev. ORC er også grunnlaget for beregning av NOR Rating, det vil si at målte båter også
får et riktigere målebrev under NOR Rating.
Det var fem båter som deltok på målingen i mai. Målingen
skal skje under forhold uten vind og sjø, og dermed var det mye
koordinering som skulle til for å få samlet båtene, eierne og
måleren på en dag hvor været spilte på lag.
Det er hovedsakelig to målinger som utføres, den ene er flytestilling og den andre er stabilitet.
Flytestillingen finner man ved å måle dypgangen forut og
akterut. Ved hjelp av skrogfilene til båttypen kan man da beregne deplasement og langskips tyngdepunkt.
Stabiliteten finner man ved å henge lodd i en arm (spinnakerbom) ut fra skutesiden, først på den ene siden, så på den
andre siden. Ved å måle krengningen gjennom denne øvelsen,
kan man beregne hvilken stabilitet båten har.
Båtene må være helt tomme ved måling. Selv om båtene
som ble målt på Fjærholmen kom tilnærmet direkte fra vinteropplag, var det mye som kunne fjernes av diverse utstyr om
bord.

AV REIDUN KVALSVIK • Ladies
Cup og Gubberegattaen foregår tradisjonelt i slutten av
august, når det meste av sesongen er over. Årets utgave
av Ladies Cup er nylig arrangert. Den er et arrangement
bare for foreningens damer,
som arrangeres av leder godt
hjulpet av foreningens herrer.
Opplegget er som følger:
1. Trekning av båt. Det seiles i
lånte båter.
2. Trekning av mannskap.
Noen vil bare seile mannskap.
3. Rigging. Hilse på båteier,
som alltid er om bord.
4. Selve regattaen.
5. Dusjing og pynting.
6. Et glass musserende i Seilerstua.
7. Middag med sanger og taler.
8. Premieutdeling og lederens
tale.
9. Kaffe og marsipankake.
Ladies Cup er en veldig
hyggelig og uhøytidelig tradisjon, som det er leit å gå glipp
av for dem som å pleier å være
med. Alle koser seg fra tidlig
til sent, og alle aldersgrupper
er med.
Det er koner, kjærester,
mammaer og damer som har
seilt før. Men noen har aldri
seilt før, det er derfor man kan
melde seg på som mannskap.
I løpet av kvelden er det flere

TRADISJON PÅ VANNET: Princess og Soling er båtklassene som tradisjonelt er blitt seilt i Ladies Cup og i Gubberegattaen.
som reiser seg og sier noen
ment som en påskjønnelse til
ord, man ser tilbake, repeterer dem som til enhver tid jobforeningens historie og min- bet i komiteene og gjorde en
nes hvordan det var før.
innsats i driften av foreningen
Servicenivået er høyt hele – det usynlige, men helt nødkvelden og serveringen upåkla- vendige mannskapet. Disse
gelig med deilig hjemmelaget
folkene har ofte sluttet med
mat. Det er kun menn på kjøk- egen aktiv seiling og derfor
kenet. De lager maten, serverer er det helt «fair» at de får sin
og vasker opp til slutt. Damene egen regatta og en helaften
gjør ingen ting. På Gubberegat- med full service som takk for
taen er det omvendt.
årets innsats.
Menyen er den samme
For som det heter i sangen
hvert år. Ingen må tror at det
vår «Fjærholmen»:
går i krepsehaler og champag– meld deg bare inn i klubne, nei da, her er det samme
ben vår, vær du sikker på at
middag år etter år, det samme
jobb du får,
som blir servert på Gubbere– hvem jobber der?
gattaen, nemlig:
– jo, det er vi som sitter her.
Ertesuppe, salt kjøtt, kålDenne sangen er en omdiktrabistappe, øl og akevitt, altså
ning av en revyvise fra 1917.
skikkelig sjømannskost.
Den opprinnelige teksten er
Utpå kvelden er det lederens
skrevet av Per Kvist, og handtale og premieutdeling. Det
ler om Rosenkrantz von Nilsen,
er premier for dagens regatta, som er medlem av KNS. I vår
altså i to klasser, beste start og
sang om «Fjærholmen» handler
vandrepremier. Tidligere ble det det selvfølgelig om Tønsberg
seilt i Princess og Soling, men
Seilforening. Men melodien er
heretter blir det kanskje RS den samme «Hvem seiler der?»
Elite i stedet for Soling?
Å synge «Fjærholmen» er
Både Ladies Cup og Gubbe en tradisjon og har alltid vært
regattaen var opprinnelig
et høydepunkt på kvelden.

TRADISJON PÅ FESTEN: Skikkelig
sjømannskost med øl og dram.
ALLE TYPER: Både uerfarne og
rutinerte dameseilere i alle aldre
er med Ladies Cup.
NATURLIG: Princess er en båttype
med lang historie i Tønsberg
Seilforening og den seiles også i
Ladies Cup.
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SEILFORENING

I Tønsberg Seilforening
har vi hvert år to spesielle
regattaer som bare er for
inviterte.

TORHILD HOLTHE

TØNSBERG

Tradisjonsrike regattaer litt utenom det vanlige

GJØR ALT: Herrene står for
alt under Ladies Cup. Fra
venstre Wolfgang Køttker, Tim
Dagsberg, Børge Bjørndahl,
Giert Spæren og Ole Rasmus
Undrum.

