FREDRIKSTAD
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Når dette skrives er vi allerede et godt
stykke ut i mai. Det meste av vårens
gjøremål og slit er unnagjort for de
fleste av oss.
Det er ikke rent lite som skal gjøres
før vi kan starte med det vi liker aller
mest – å seile.
Biler skal vaskes og klargjøres etter
vinterens salt og skitt, trær og hekker
skal beskjæres og stelles etter beste
evne og haven trenger en sjau før båten
endelig står for tur.
Oppe i alt dette er det mange som tar seg tid – mye tid – til å
bidra for å klargjøre seilforeningen til en ny sesong.
Det jobbes iherdig i alle komiteer og grupper, det planlegges
regattaer og andre tilstelninger i et stort tempo. At det i uke 26
skal arrangeres sommerskole for 30–40 barn med familien Jørstad ved roret, er noe av det som bidrar til aktivitet og forhåpentlig rekruttering til foreningen.
Bryggekomiteen har ryddet, klargjort brygger og utstyr, og
ikke minst anskaffet ny fine krakker og bord som får oss andre til
å føle oss velkomne på slippen.
Vi har inngått et tettere samarbeid men KNS vedrørende utdannelse av dommere og arrangører, og det håper vi vil øke kompetansen og antall dommere som vil bidra til klubben.
Barn- og ungdomsgruppen er godt i gang med tirsdagstreninger med syv nye håpefulle og kommende seilere sammen med de
som har vært med en stund. Disse ønskes velkommen og blir tatt
godt vare på av trenere og foreldre.
Det skal være en god opplevelse å komme til Andersenslippen
for alle, uansett alder, kjønn og hvor en kommer fra, noe alle som
har brukt så mye av sin fritid og seilinteresse har klart.
Nå gjenstår det som betyr mest for de fleste av oss, nemlig å
slippe fortøyningene og heise seil. Om du er ihuga regattaseiler
eller bare elsker å bli ført frem av vinden med fylte seil, kan vi
gjøre dette med god samvittighet, med vissheten om at klubben
er klar for en ny sesong.
Takk for hjelpen.
Eivind Rubinstein, nestleder i Fredrikstad Seilforening
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Sommerklar

IOD-SEILERE: Vidar Moe og resten av mannskapet på IVORY hadde et litt variabelt, men totalt sett svært positivt
opphold på Bermuda.

IOD I BERMUDA RACE WEEK

IVORY i det store utland!
Mottakelsen av nye og
gamle gjester på Bermuda
Race Week var svært hyggelig på alle måter. Alt var
lagt til rette for et flott
arrangement hvor alle skulle
trives – både på vannet og
på land.

vi dagen på 11. plass. Men
så kom tirsdagen og det som
gjorde hele turen.
Først en fjerde og så en
spiker var i overkant og vi
var høyt oppe på en 6. plass
overall!
Onsdagen var egentlig fridag, men værmeldingen sa at
vi burde seile ferdig denne dagen, da slutten av uken bød på
35 knop+. På vei ut til båtene
om morgenen fikk vi så vite
at vi måtte seile reservebåten.
Det viste seg å være et dårlig
bytte for vår del.
Vi fant ikke ut av det og
raste ned til en 9. plass. Men
totalopplevelsen var enormt
positiv og vi gleder oss til å
fortsette her hjemme.

AV VIDAR MOE • Det var en spesiell følelse å plutselig være
på Royal Bermuda Yacht Club.
Her skulle vi få bryne oss på de
beste IOD-seilerne med årevis
erfaring. Det ble en lærerik
uke.
Med en 5. og en 6. plass
den første dagen var vi veldig
fornøyd og følte at vi var med.
Neste dag ble vrien, med
en båt vi ikke helt fant ut av
og når det i tillegg ble tre
seilaser i stedet for to, endte

OVERREKKELSE: Vimpelen fra
Fredrikstad Seilforening ble
overrakt til «commodore» på
Royal Bermuda Yacht Club,
Leatrice Oatley, fra vår egen
leder, Per Arne Skjeggestad.

AKTIVITETER I FREDRIKSTAD SEILFORENING

Bursdag eller konfirmasjon på Andersenslippen?

8. juni
16.–19. juni
22. juni
23. juni
27. juni – 1. juli

Det er nylig vedtatt nye
retningslinjer for utleie av
klubbhuset på Andersenslippen.

Lera Mini-Serie 2016
Seapilot 2Star på Skjæløy brygger
Lera Mini-Serie 2016
IOD Klasseklubb på slippen
Sommerklubb for barn på Andersenslippen

I tillegg er det jolletrening på tirsdager og Slippen Rally på
onsdager, samt Lera miniserie.
Følg med på foreningens nettsider og Facebook-side for
ytterligere informasjon og påmelding.

AV SUZANNE WALTHER • Utleie
perioden er fra 1. september –
31. mai. Utover dette tidsrommet foregår utleie kun etter
tillatelse fra styret.
Lokalene passer for de fleste formål, og betingelser for
utleie ligger på foreningens
hjemmesider.
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SUZANNE WALTHER

ANDERSENSLIPPPEN:
Fredrikstad Seilforenings
tradisjonsrike klubblokaler
er godt egnet som selskapslokaler.
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