MOLDE

Våren er tradisjonelt en tid
for dugnader i foreninger og
lag. Slik er det også i Molde
Seilforening.
AV KRISTIAN BACHMANN • I år
har dugnadsinnsatsen startet
tidligere enn vanlig, med
en større oppussing av innvendige flater i foreningens
klubbhus, også kalt Fjærestua.
Huset er faktisk blant de
eldste gjenværende i Molde.
Det ble opprinnelig bygd på
1700-tallet som bolighus, omtrent der Molde Fotballklubb
spiller sine hjemmekamper
på Aker Stadion, rett vest for
sentrum. En utbygging i 1864
ga en utvendig form man kan
gjenkjenne i dag.
Navnet Fjærestua kom
til rundt 1927, idyllisk som
det lå rett ovenfor fjæresteinene. Bygget ble flyttet til
seilforeningens «fjære» tomt
på 80-tallet, hvor det siden
har gjennomgått omfattende
rehabilitering, ikke minst
etter omfattende brannskader
rundt årtusenskiftet.
Klubbhuset er altså teknisk
sett i god stand, men hyppig
bruk til møter, jollesamlinger,
kafe og ikke minst utleie, har
ført til slitasje på overflatene
innomhus. Huset var også
preget av litt tunge fargekombinasjoner på vegger og tak

DUGNAD: Oppussingen av Fjærestua gir lysere flater, her velges bilder
til veggene i andre etasje.
inne, samt dårlig belysning og
utdaterte møbler og skap med
tungt furupreg.
Under ledelse av huskomiteleder Børre Grønningsæter
begynte arbeidet i februar, og
det har pågått omtrent hver
ettermiddag på ukedagene
siden. Grønningsæter kan
fortelle at det har vært lagt
ned en stor innsats blant
klubbens medlemmer. Mange
har deltatt en eller flere
kvelder, og noen ildsjeler har
møtt jevnt og trutt, og brukt
veldig mange kvelder.
– Det er hittil loggført
vel 250 timers dugnadsarbeid blant medlemmene i
prosjektet, en imponerende
deltakelse og innsats. Den
største jobben har vært
maling av furuvegger og
tak over to etasjer. Det er
bjelkedragere i begge takene,

noe som har krevd omstendelig malingsinnsats med flere
sjikt og strøk, samt listing.
Nye lyspunkt er montert, og
nye premieskap og møbler blir
satt opp. Nå blir Fjærestua
en lysere og triveligere plass
å være og dessuten mer
praktisk og egnet innredet,
fremhever Grønningsæter.
Også jollegruppen har
etter påske avviklet sin årlige
vårrydding, med sortering og
vask av joller og utstyr, og
rydding inne i naust og på
oppstillingsområdet rundt.
De fleste jollene ligger ute
om vinteren, og trenger grundig rengjøring. Det ble også
sortert ut noe til avhending.
Leder for jollegruppa, Kari
Bachmann, kunne konstatere
godt oppmøte, med både seilere og foreldre i full aktivitet.

JOLLER: Kari Bachmann, leder av
jollegruppa.
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Fjærestua har nå gjennomgått en omfattende oppussing innvendig. Resultatet er et lyst og innbydende lokale med
moderne fargevalg og lyssetting. Nye
lamper bidrar også til et mer moderne
preg, og snart kommer det en sofa som
vil gi en ørliten loungefølelse.
Dette err et stort løft både for
foreningens medlemmer og foreningens leietakere. Vi er sikre på at lokalet
nå vil bli langt mer ettertraktet på
leiemarkedet. På årsmøtet ble det også
vedtatt nye utleieregler, som vi mener skal sikre oss ansvarsfulle
leietakere i fremtiden.
Det er i løpet av en periode på to måneder gjennomført over
250 arbeidstimer på Fjærestua. Alt dette er gjort på dugnad. Vi
takker alle som har bidratt! Det er noen gjengangere som alltid
tar i et tak, som også har bidratt stort denne gangen. Disse
fortjener en ekstra takk.
Det har også vært kjekt å observere at både jolleseilere,
foreldre til jolleseilere og aktive regattaseilere har bidratt aktivt.
I tillegg har mange av de som allerede gjør et stort dugnadsarbeid gjennom verv i foreningen, også stilt på dugnad.
Børre Grønningsæter har ledet dugnadsarbeidet forbilledlig. Han har klart å motivere til oppmøte på en positiv måte, å
tilrettelegge for effektivt arbeid og å gjøre dugnadene sosiale og
inspirerende. Hele Molde Seilforening kan være takknemlig for
at dugnadsånden fortsatt lever blant medlemmene.
Når dette skrives er det like før oppstart av jolleseilingen.
Vi håper at alle som var med i fjor blir med videre, og ønsker
samtidig at det kommer til mange nye seilere. Jollegruppa kan
love at det blir et veldig spennende opplegg.
Både nybegynnere og de mer erfarne skal få oppleve
mestring og seilglede. Samtidig som det skal være målrettede
og gode treningsøkter, skal de også være fylt med leik og moro.
Hver tirsdagstrening skal avsluttes med felles kveldsmat for alle.
Vet du om noen barn som kan tenke seg å prøve seiling, bør du
få dem med på tirsdagsseiling. Her er de hjertelig velkommen
til å delta.
Vet du også av noen voksne som kan tenke seg å prøve
seiling, bør de oppfordres til å bli med på seilkurs med oppstart
14. mai. Det blir én kveld med teori på land, og tre kvelder med
seiling på fjorden. Vi har god erfaring med disse kursene og
tilbakemeldingene fra tidligere deltakere har vært gode.
Regattasesongen for storbåt startet onsdag 25. april. Det går
spennende rykter om i alle fall to nye båter på startstreken. Har
du lyst til å delta med egen båt, bidrar regattakomiteen gladelig
med tips og hjelp så du kan komme i gang. Dersom du har lyst
til å være med som mannskap, kan du også melde din interesse
til regattakomiteen.
Vi ønsker nye og gamle medlemmer velkommen til foreningens mange aktiviteter.
Geir Oterhals, leder i Molde Seilforening
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HUS: Børre Grønningsæter, leder
av Fjærestuekomiteen.

ÅRSFEST I MOLDE SEILFORENING
Tidligere i vinter ble den
tradisjonelle årsfesten i
Molde Seiforening avholdt
i foreningens egne lokaler
på Fjærestua. Det hadde
kanskje vært plass til noen
flere deltakere, men vi som
var til stede, opplevde en
hyggelig aften.
AV KRISTIAN BACHMANN •
Medlemmer med følge
møtte opp for bepisning med
godt drikke, kakebord, taler,
musikk, dans og hyggelige
samtaler ut i de små timer.
Tradisjonen tro ble det holdt

en H.M. Kongens skål, ledet
an av æresmedlem Egil
Wold. Vi fikk en inspirerende tale fra styreleder
Geir Oterhals, før det var
tid for utdeling av priser og
premier.
Den aller første vinner av
den populære nysatsingen
Seil Ut ble «Offline» med
skipper Odd Inge Sandblost,
som hadde loggført 75 anløp
i 23 havner. Årets langturpokal gikk til Nauticat 39 «JorunnogOtto» med skipperne
Jorunn og Otto Ødegaard,
som seilte 728 n mil langs

vestlandskysten i 2017.
Årets Ja-pokal, for fremragende og positiv innsats
for foreningen, gikk til Eldrid
og Rolf Magerøy, som er
kjent for alltid å si ja. Årets
seiler i Molde Seilforening
ble Kristian Bachmann. Sesongpokalen for sammenlagte regattaresultater ble
vunnet av Expressen «Furia2»
med teamet Vidar Skaar,
Arild Olsen, Arild Fuglseth,
Øyvind Meisingset og Finn
Lervik. Molde Seilforening gratulerer alle pris- og
premievinnere.
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