FREDRIKSTAD
SEILFORENING

Gavedryss til seil-Norge
Nordmenn har i en årrekke hatt god
råd. Renten er lav. Arbeidsledigheten
er den laveste i Europa. Boligprisene
har år for år steget til nye høyder.
På tross av dette har det vært heller
dystert på seilbåt-markedet. På bruktmarkedet er det «kjøpers marked».
Mye tyder på at folks interesse for å
eie dyre seilbåter har endret seg. Man
ønsker heller å bruke tid og penger
på andre fritids- og ferieformer. Lave
flypriser gjør at mange velger å bruke
mer tid andre steder i verden enn i båten i hjemlige farvann. Regattainteressen er dalende. Rekrutteringen er utfordrende.
På denne bakgrunnen har SEILmagasinet tatt initiativ for å
prøve å snu den negative trenden. Gjennom «Det store seilløftet»
har Morten Jensen & Co fått med seg 12 seilforeninger i et felles
løft og samarbeid. Det er svært gledelig at en godt begrunnet
søknad om støtte har utløst 1,6 millioner kroner fra Gjensidige–
Stiftelsen for å fremme rekruttering og arbeidet med barn og
unge. Midlene skal fordeles på de 12 foreningene som er med i
samarbeidet. På vegne av seil-Norge må vi alle takke SEILmagasinet for initiativet og GjensidigeStiftelsen for en generøs gave.
Støtten er en stor oppmuntring og gir ny giv ved inngangen til
et nytt år.
Fredrikstad Seilforening har også mottatt en gave på 96 000
kroner fra DNB Sparebankstiftelsen til anskaffelse av joller og
utstyr for barn og unge. En stor takk! Dette inspirerer oss til ytterligere innsats og vil forsterke den positive utviklingen vi har
hatt i arbeidet med å få med flere barn.
Vi må også gratulere Arendals Seilforening som har mottatt
1,5 millioner kroner fra GjensidigeStiftelsen til å etablere og
utstyre et senter for juniorseilerne på Hove på Tromøya. Det er
fantastisk! Flere unge sørlendinger på vannet gavner seilsporten
i hele landet.
Ved inngangen til det nye året har vi i Fredrikstad besluttet å
gjøre en liten vri på bidraget til denne spalten. Det har til nå vært
foreningens leder som har hatt gleden av å ha ordet. Med mange
medlemmer med skrivekløe og mye på hjertet vil vi heretter la bidraget til denne spalten gå på rundgang. Nye ansikter med spisse
penner vil helt sikkert gjøre det mer fargerikt og lesverdig. Så da
takker jeg for meg og ønsker alle et Godt Nytt Seil-År!
Jon Egil Johnsen, leder Fredrikstad Seilforening

OPTIMISME: Med nye midler på konto ønsker Fredrikstad å styrke barne- og ungdomseiling.

BARNE- OG UNGDOMSGRUPPEN

Optimisme i jollegruppen
Fredrikstad Seilforening har
fått en god start på året.
AV ENDRE STEINBRU • Fra Sparebankstiftelsen har foreningen fått 96 000 kroner til
bruk til joller og sikkerhetsutstyr. Fredrikstad Seiforening
er også en av 12 foreninger i
det store seilløftet. Tiltaket,
som har fått en tildeling av
GjensidigeStiftelsen, vil gi
foreningen en del av potten
som totalt er på 1,6 millioner.
Pengene skal brukes til båter
og utstyr og størrelse på bi-

Fredrikstad Seilforening har
inngått et samarbeide med
Engelsviken båtskole.
AV ENDRE STEINBRU • Avtalen innebærer at foreningens
medlemmer tilbys rabatter
samt at aktuelle kurs arrangeres på Andersenslippen.
– Dette er i første omgang
kurs til båtførerprøven samt
ICC-kurs (Internasjonalt lystbåtsertifikat), forteller kursansvarlig Per Arne Skjeggestad.
Følgende kurs er planlagt
våren 2014:
• Kranførerkurs,
• Dommer/Arrangør 1,

ÅRSMØTET 2014

30 seilere søkte om sommerplass på foreningens brygger
ved Andersenslippen. Av disse
fikk 23 båter plass, fem båter
flere enn ved siste fordeling.
Dette ble gjort uten å
bruke de faste gjesteplassene
på bølgebryteren. Slippenansvarlig Olav Hals er svært
fornøyd med dette resultatet.
– Vi har fått frigitt noen
plasser, og med litt omrok-

Årsmøtet i Fredrikstad
Seilforening arrangeres 26.
februar på Andersenslippen. Sakspapirer kan lastes
ned fra nettet senest en
uke før årsmøtet.
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også behov for en fast trener.
Vi går derfor ut og annonserer
etter en trener for å sikre kvaliteten på treningen på vannet,
sier Christer.
– Foreningen trenger dessuten noen for å ta ansvaret for
foreningens fire RS Feva-joller.
Vi vurderer å markedsføre aktivitetene på ungdomsskolene,
men vi må ha noen voksne
som kan seile til å hjelpe til.
Det er jo ikke noen nybegynnerbåt, understreker Christer.

Hektisk kursvår i Fredrikstad

ØKT KAPASITET PÅ BRYGGA
kering har vi klart å få plass
til nesten alle som har søkt
sommerplass, sier Olav.
Foreningen deltar i arbeidet med områdeplan for
Vikane. Foreningens mål er å
kunne utvide bryggeanlegget
slik at foreningens medlemmer kan få et bedre tilbud,
samt at anlegget blir stort
nok til å kunne arrangere
større regattaer.

draget er avhengig av foreningens aktivitet og egeninnsats .
Christer
Mortensen i
barne og ungdomsgruppen er
kjempefornøyd.
– Vi regner med at 27 barn
vil bli med oss i denne sesongen. Målet for året er å få 12
nye optimistseilere. Får vi det
vil vi ha 40 barn .
– Med så mange barn på
vannet må vi ha flere følgebåter. Vi ønsker oss derfor to nye
RIB-er, sier Christer.
– Med så stor aktivitet og
stigende ambisjonsnivå er det

• Båtførerprøven,
• Internasjonalt båtførersertifikat (ICC-kurs).

– Kursdatoer vil bli kunngjort
på Facebook og foreningens
hjemmesider, sier Per Arne.

