TØNSBERG
SEILFORENING

Jollene har vært på sine første NC-regattaer og våre T/H har hatt sin første
regatta, Tjøme Rundt, som arrangeres
hvert år den 1. mai. Dette er en uhøytidelig regatta. Tjøme kan seiles rundt
både den ene og den andre veien, det
avgjør seilerne selv. Regattaen er nå
gjennomført i over 10 år på rad! I år var
det pent vær og fin bris.
I skrivende stund ruster vi oss til
årets Pinseleir, hvor deltagelsen ser ut
til å bli like stor som tidligere. Dette
krever et stort antall frivillige for å få til et vellykket arrangement.
Mange områder skal dekkes som kjøkken, kiosk, registrering, parkering, plattingvakter, følgebåter, sikringsbåter og ikke minst å
finne gode trenere til alle gruppene på alle nivåer. Det er viktig
for oss at alle reiser hjem etter isregattaen med en stor porsjon
glede, og et stort læringsutbytte av 3 dagers trening.
Lørdag 28. mai gjennomfører vi vår tradisjonsrike Nøtterøy
Rundt, en familieseilas først og fremst. Men det vil selvfølgelig
være noen som har konkurranseinstinktet intakt og skal vinne for
enhver pris, og sånn skal det være. Kvelden avsluttes med grilling
og sosialt samvær.
Årets nybegynnerkurs startet i slutten av april og det er 26
håpefulle barn som nå er godt i gang med å lære seg seilkunsten
og ikke minst bli trygge på sjøen og lære seil og sjøvett. De hadde
to teorikvelder hvor de ble vist rundt på Fjærholmen for å bli
godt kjent, lære de ulike begrepene og lære seg knuter. Den tredje
gangen var de på vannet for første gang, men uten seil. Det har
vi hatt god erfaring med de senere årene. Barna setter seg i sin
optimistjolle uten seil og må padle, bli litt tauet og så videre for å
få føling med jolla si. Så endelig 10. mai var det tid for å komme
seg på vannet og prøve seg som seiler for første gang.
Før de får lov til å sette seg i båten og forlate brygga, er båtene gjennomgått og klarert når det gjelder all sikkerhet. Da stiller det opp mange frivillige for å sikre at disse optimistjollene
har sikkerheten i orden før de slippes på vannet. Det er en utrolig
hyggelig opplevelse å se nybegynnerne på vannet i sin egen båt
for første gang. Fantastisk!
I år har vi mange påmeldte til seilkurs for ungdom og voksne
– ca 30 i tallet. De startet opp 24. mai med to teorikvelder og
fire kvelder på vannet. Seilkurset er beregnet på de som ønsker
å lære å seile, eller som har seilt litt tidligere og gjerne vil friske
opp «gamle» kunnskaper. Det er ofte et større antall damer på
disse kursene, og det er viktig at damer blir trygge om bord og at
de kan ta føringen.
Det jobbes nå jevnt og trutt med vårt store arrangement for
sesongen 29er-EM, som dere kan lese mer av på denne siden. Det
er en egen komité som har jobbet jevnt og trutt det siste året for
å stille så godt forberedt som mulig. Vi gleder oss!
Seilsportsligaen er i gang og første regatta skal gjennomføres i
Oslo av KNS. Tønsberg Seilforening stiller med et rent ungdomslag,
og det synes jeg er ekstra gøy. Jeg er sikker på at de vil representere
foreningen godt. Tønsberg Seilforening ser med positive øyne på
denne type regattaform og har tro på at dette vil bli vellykket. Det
må i midlertid modnes litt og jobbes godt med i år. Vi skal se og
lære, og komme sterkere på banen forhåpentlig fra 2017.
Hilde Syrrist, leder i Tønsberg Seilforening

TIM DAGSBERG

Godt i gang med sesongen

29ER: Tønsberg Seilforening arrangerer årets 29er-EM, og håper at ca 100 båter vil delta.

EM I 29ER

Stort arrangement – stor glede

Etter mye forarbeid ser vi
nå frem til å arrangere årets
29er-EM i begynnelsen av
juli.

AV OLE RASMUS UNDRUM • 29er
er som kjent en jolle med to
seil og spinnaker som seiles
av et mannskap på to. Mesterskapet starter fredag 1. juli
og avsluttes mandag 4. juli.
Dette er det største internasjonale mesterskapet for joller som blir arrangert i Norge
i 2016. Det er viktig for en så
stor seilforening som Tønsberg
å kunne ta på seg denne type
arrangement. Det motiverer
de yngre seilerne til å fortsette
karrieren etter Optimist-jollen.
29er er en typisk ungdomsseiljolle for seilere fra 14–19 år.
Styret har i lang tid jobbet med
å få dette mesterskapet til Norge og Tønsberg Seilforening.

Det har vært mye planlegging gjennom vinteren, og nå
begynner alt å komme på plass.
Regattakomiteen har utarbeidet seilingsbestemmelser og bemanningsplan for to parallelle
baner. Det vil bli seilt på banene
på Teinebåen og Huikjæla.
Vi håper på ca. 100 båter
fordelt på fire grupper som vil
seile mot hverandre. Gruppene
seiler alle mot alle og de to siste
dagene vil det være finaleseilaser hvor vi til slutt kårer en vinner av mesterskapet på mandag.
Vi har nå tre lag fra Tønsberg som vil delta i dette mesterskapet: Emil Dagsberg/Jørgen Smith Meyer, Vilde Berg/
Marthe Ludvigsen og Jostein
Aker/Jacob Undrum. Dette er
alle erfarne seilere som helt
sikkert vil være med å kjempe
om plassene i den øverste
tredjedelen.

Norges Seilforbund har
stilt opp med Lars Loennechen som nasjonal trener
for 29er-klassen denne våren.
Dette har vært til stor glede
og hjelp for våre seilere. Lars
er sannsynligvis den beste tomannsjolletreneren i verden,
så seilerne våre har fått en
bratt læringskurve.
Mesterskapet er åpnet for
alle slik at det også vil delta
seilere fra utenfor Europa. Slik
det ser ut nå vil det være 1215 forskjellige nasjoner som
deltar. Da blir det en flott
flaggborg på odden av Fjærholmen!
Vi håper så mange som
mulig har anledning til å
hjelpe oss denne helgen og tar
turen ut på Fjærholmen med
familie og venner.
Vi sees på Fjærholmen!

Velkommen til Fjærholmen Gjestehavn
Fjærholmen og Tønsberg
Seilforening er en av de virkelig hyggelige familiegjestehavnene ved Oslofjorden.

AV HARALD WALLE • Stedet har
en historisk seileratmosfære.
Både Fjærholmen og naboområdet Dunholmen har frilufts- og badeområder av høy
kvalitet. I gjestehavnen har du
dessuten «orkesterplass» til
regattaområdet og til Færder
nasjonalpark – et steinkast
unna er du inne i nasjonalparken. Tønsberg by ligger 5–6

km unna. Butikk finner du ca
1,5 km fra havna.
Havna har stor gjestekapasitet og holder god kvalitet,
med to «longsidebrygger» med
20 plasser. Ellers er det rikelig
med ledige båser i helger og
i ferietiden. Disse skal være
markert med grønne skilt til
bruk for gjester. Det er utplassert griller og bord på området

for felles fri benyttelse.
Området har vakthold på
kveldstid og det er tilgang til
toaletter, dusj og trådløst internett.
Vi ønsker deg velkommen til et sommerbesøk på
Fjærholmen. Har du spørsmål,
kan du ta kontakt med leder i
havne
komiteen Harald Walle
på telefon 918 80 716.
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GJESTEHAVN: Spør noen i havna eller havnevakten hvis du er usikker på
hvor du kan legge båten. Havnevakten er der mellom 20.00 og 24.00.
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