FREDRIKSTAD
Som nevnt i denne spalten tidlig på våren, så skulle det jaggu seiles i år. Og
mye seiling er det sannelig blitt!
Som vanlig holdt radioseilerne koken
hele vinteren, og så fort vårløsningen
kom, myldret det med unger og voksne
i alle aldre med flagrende seil rundt Andersenslippen og andre steder rundt om
i Fredrikstad.
Vi har avholdt onsdagsregattaer
både på Lera, Skjæløy og Slippen, vi har
arrangert 4-trinns klubbmesterskap,
Bedriftseilasen (Fiskemannen), SeaPilot 2Star, klassemesterskap
i IOD, Stenbockens mindeløb, ØstfoldCup, Zhik Skjæløy OneStar,
og vi har medarrangert Hankø Race Week med KNS og Homlungenseilasen med Hvaler Seilforening.
Vi har også deltatt i seilsportsligaens 1. divisjon med fire ulike
lag og klart å beholde plassen med knappest mulig margin.
I juli har jeg ved selvsyn sett at båtene ikke bare ligger og
dupper i fortøyningene i ferieukene. Det er knapt en gjestehavn i
Bohuslän eller nordre Danmark der en ikke blir møtt av et hjertelig «hællæ» under innseiling, og en velkjent klubbvimpel i babord
saling.
Men kanskje viktigst av alt; jollegruppen er i godt driv. Det
er med andre ord håp om mer god seiling i Fredrikstad i årene
som kommer!
Sesongen som nå er på hell, har altså vært hektisk og krevende, men også lærerik og inspirerende. Det er mitt første år som
leder, og det er mange nye ellers i styre og stell. Det har selvsagt
gitt mange utfordringer og lærekurven har vært bratt.
Jeg setter stor pris på alle hyggelige tilbakemeldinger fra
medlemmer og deltagere i våre arrangementer. Det er dog selvsagt mye vi kunne håndtert bedre, og mange notater er nedskrevet for å gjøre ting enda mer hensiktsmessig neste år.
Nå skal vi bruke høsten til å oppsummere og evaluere året
så langt, og så bruker vi vinteren til å klekke ut en skikkelig god
plan for 2017.
Til sist vil jeg sende en varm takk til alle medlemmer og tillitsvalgte som har vært med og sørget for at vi klarte å holde et
så bra aktivitetsnivå gjennom hele sesongen. Dere er mange og
dedikerte, og jeg håper vi blir enda flere neste år.
God vinterdvale!
Per Arne Skjeggestad, leder i Fredrikstad Seilforening

TUR & HAV
Tur & hav-komiteen arrangerer
medlemsmøte på Andersenslippen hver første onsdag i måneden oktober til april, med unntak
av desember.
Onsdag 2. november 2016 kl
19:00 kommer Jon Amtrup med
sitt foredrag «Norskekysten».
Det blir kaffe og kaker fra kl
18:30. Velkommen!
Følg ellers med på vår hjemJON AMTRUP: Holder foredrag om
meside for andre aktiviteter.
norskekysten.
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GODE VENNER: Elling Rishoff vant klassen NOR Rating >1 i årets Zhik Skjæløy OneStar.

ZHIK SKJÆLØY ONESTAR 2016

Vellykket både til vanns og på land

10. september var det igjen
klart for regatta satt i stand
av Fredrikstad Seilforening og Shorthanded Sailing
Norway.

AV SUZANNE WALTHER • Av 29
startende båter var hele 12
ulike seilforeninger representert. Eira Naustvik fra Asker
Seilforening i SUPERNOVA
(Albin Nova) var eneste kvinne
som stilte til start.
Værutsiktene var supre
med fin temperatur og 8–10
m/sek vind. Forskjellige baner
ble lagt for de tre ulike klassene basert på NOR Rating.
Live oppdateringer samt ivrige arrangører i følgebåter ga
interesserte på land stadige
rapporter om banevalg, vær
og båthåndtering.
Aller først i mål var båten
SIRKA (Kaskelot) som stilte i
den minste klassen uten spinnaker. Stig Rolfsvåg fra Moss
Seilforening hadde da stått ved
roret i drøyt 4 timer og 40 minutter. Deretter kom det båter
tett i tett og ingen rapporterte
om alvorlige hendelser.
I den største klassen med
NOR Rating lik eller størrre
enn 1 gikk seieren til Elling
Rishoff fra Asker Seilforening
med GODE VENNER (First 40),
etterfulgt av Tor Hove, Bærum
Seilforening, med ELANOR
(Elan 350), mens 3. plassen
gikk til Christer Lie fra Bærum
Seilforening i FEELGOOD (Arcona 430).

GEIR BEGBY

Takk for en herlig sesong!

GEIR BEGBY

SEILFORENING

SUPERNOVA: Eira Naustvik seilte sin Albin Nova inn til 10. plass i klassen NOR Rating under 1.
I klassen med rating under
1 var det Morten Nissen-Lie
fra KNS med MIMOKA (Elan
37) som gikk seirende ut. Andreplassen gikk til Jostein
Weum i IL TORO (Dehler). 3.
plassen i denne gruppen gikk

til Jon Moholth fra Tønsberg
med MIA MARA (Elan 37).
Premieutdeling i Kystkroa
på Skjæløy slipp, og premiedryss med flotte gaver fra Zhik,
gjorde sitt til at det var mange
fornøyde seilere å se.

TAKK FOR EN FLOTT REGATTA!
Singlehanded-seiling kan fort bli en ensom aktivitet, men
Zhik Skjæløy OneStar er beviset på at det ikke er det.
AV JON MOHOLTH • Rammene som dere legger opp til med Kystkroa i sentrum og de gode bryggeforholdene på Skjæløy, gjør
at vi alle sammen lett får bryggeplass og et sted å møtes. Da
jeg kom på fredag, var det middagstid, og andre seilere var
også sultne og vi ble en gruppe som spiste på kroa.
Middagen dere inviterer til på lørdag er også svært sentral. Der møtes alle, og det blir et naturlig sted å snakke seg
gjennom regattaen. På TwoStar var det ikke noen slik naturlig
middag, og da syntes jeg absolutt at det manglet noe.
Selve løpet er sentralt og passer godt for alle som vil prøve
seg på en liten tur i fjorden. De aller fleste klarer løpet på 5–6
timer og er i mål i god tid til å rydde, prate, skryte, juge og
kose seg litt før middagen starter.
For meg har OneStar vært årets regattahøydepunkt. Årets
arrangement står til forventingene, og jeg ser allerede frem
til neste års regatta.

Stor suksess med Østfold Cup
27.–28. august arrangerte
Fredrikstad Seilforening
Østfold Cup for joller. Over
30 unge seilere fra Moss,
Sarpsborg og Fredrikstad
var med på arrangementet,
som bestod av trening på
lørdag og regatta søndag.
AV SANDRA HATCH • Seilerne
fikk oppleve Hankø fra flere
sider denne helgen med store
variasjoner i vær og vind.
Lørdagen ble en solfylt dag,

med til tider sterk vind som
gjorde at seilerne fikk noe å
bryne seg på. Felles lunsj på
land med grilling for både
barn og voksne var et hyggelig
avbrekk fra seilingen før siste
økt på vannet.
På søndag stod 32 unge og
håpefulle seilere klare for å
seile regatta.
7 RS Fevaer og 18 Optimister fordelt i klassene A, B og
C la ut fra brygga på Andersenslippen. Med god hjelp fra

mange flinke foreldre ble det
gjennomført seks seilaser på
to forskjellige baner i området
utenfor Kællen.
Selv med gråvær, lite vind
og litt regn var humøret på
topp, og det var bare blide
seilere å se.
Arrangementet ble avsluttet med vafler og premieutdeling inne i klubbhuset. Takk til
alle foreldre, seilere og trener
som gjorde dette til et flott arrangement.
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