MOLDE

Molde Seilforening har nå gjennomført
både årsmøte og årsfest. Årsmøtet viste
at Molde Seilforening har en medlemsmasse som er progressiv og ønsker å
være med på tiltak som kan bidra positivt til rekruttering av nye medlemmer
til seilsporten. At det kan vises til gode
regnskapstall gjør det selvfølgelig også
enklere å gi aksept til styret til videre
satsning.
Styret tok opp fire saker til behandling på årsmøtet. Det ble besluttet
at Molde Seilforening skal delta i seilsportsligaen også i 2017.
Forrige sesong deltok det 14 seilere fra foreningen og årsmøtet
oppfordret til at enda flere seilere får prøvd seg i år, og særlig til
at det bør tas med to ungdommer per stevne. Satsningen koster,
og den vil i 2017 koste langt mer for foreninger på Vestlandet,
i Midt-Norge og i Nord-Norge enn for østlandsforeningene. Når
alle arrangementer skal være på Østlandet burde det kanskje vært
lavere deltakeravgift for foreninger med lang og kostbar reisevei?
Årsmøtet ønsket også å fortsette avtalen med SEILmagasinet.
Molde Seilforening blir derfor fortsatt å finne i SEILmagasinet,
og medlemmene kan fortsatt glede seg over å få bladet i posten.
Årsmøtet oppfordret til at halvparten av foreningens utgifter til
denne avtalen skal dekkes inn gjennom sponsorpakker som blant
annet innbefatter annonser i SEILmagasinet.
Det satses på jolleseilerne. Paradoksalt nok er det ikke kjøp av
seiljoller, men motorbåter, årsmøtet gav styret i oppdrag å utrede.
Våre to minste RIB-er bør erstattes med to som er større og som
har mer motorkraft. De to minste sikringsbåtene har rett og slett
ikke vært sikre nok, og litt for mange ganger er det sikringsbåtene
som har måttet reddes.
Eiendommen vår på Lubbenes har hatt et forholdsvis stort
areal mot øst som vi dessverre aldri har nyttiggjort oss tilstrekkelig. Årsmøtet besluttet nå å gi styret fullmakt til å forhandle
med kommunen, Sjøspeiderne samt Molde og Romsdal Turistforening om å regulere inn tre nye naust til hver av foreningene på
denne eiendommen. Vi mister litt areal, men mye av dette blir det
kompensert for med utfylling av strandlinja. Vi har samtidig med
denne prosessen fått et spark bak til å få fortgang i naustbyggingen, som vi lenge har hatt planer om. Det blir også kjekt å få
to nye naboforeninger som driver med sjøfriluftsliv. Kanskje dette
kan føre til samarbeid på tvers av foreningene?
Seilsesongen 2016 ble formelt avsluttet med årsfest. Som
vanlig var det god middag med taler og premieutdeling. Gratulerer til Team Furia II som Årets seilere i Molde Seilforening i 2016.
Det var vel fortjent etter 10 års satsning med Express. Takk til
jollegruppa som i år sto for arrangementet av en flott årsfest.
Takk også til alle som nå har gått av fra sine verv i foreningen,
og velkommen til de som har tatt på seg verv. Takk til valgkomiteen som har gjort en god jobb med å fylle alle vervene. Nå skal
vi i styret fortsette arbeidet med å skaffe flere medlemmer som
på sikt kan bidra inn i foreningens drift.
Jeg gleder meg til å ta fatt på seilsesongen 2017!
Geir Oterhals, styreleder i Molde Seilforening
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Vinterserie med RS Feva
I slutten av januar ble andre
runde i vår lokale variant av
seilsportsligaen avviklet.
AV KRISTIAN BACHMANN • Ni
seilere, fordelt i fire RS Fevajoller, fikk med seg seks starter
på banen, i et flott og relativt
mildt vintervær midt på Moldefjorden. Forholdene bød
på nokså rolige vind, men en
lavere risiko for ufrivillig bad
i vinterklima veide nok opp for
dette. Lederen i Molde Seilforening, Geir Oterhals, satte
personlig banen, i tillegg til å
igangsette de fleste startene
fra startbåten.

Som en av få deltagende
ungdommer, seilte 13 år gamle
Anna Charlotte G. Holsbøvåg
inn til seier i ett heat, med far
Geir som mannskap foran i jollen. Snittalderen på seilerne
var faretruende høy, og det ble
etter hvert observert diverse
strekkøvelser, yogaposisjoner,
stående seiling og et og annet smertestønn fra de stive
kroppene, stort sett i førtiårene.
Noen lå til slutt rett ut i jollene
for en strekk i knær og rygg.
Det må likevel sies at RS
Feva egner seg godt til aktiviteten med denne aldersblandingen. De er solide, har stor

flyteevne, er stabile og nokså
tilgivelige for voldsom vektforskyvning under seil. Med
tre seil er det også litt å henge
fingrene i for to personer om
bord. At det er fysisk plass til
to voksne, må sees som en
bonus. Plassering av vekten
rundt i båten ble viktig i regattaene. Det ble noen tette heat,
med regelanvendelse, straff og
påfølgende diskusjoner.
Samme kveld var foreningens årsfest. Konseptet med
vinterserie kan sies å være
vellykket, selv om foregående
runde i desember ble kansellert på grunn av lav påmelding.

Årsfest i Molde Seilforening
Årsfesten er kvelden der
medlemmene kan feire seg
selv.

AV KRISTIAN BACHMANN • Dette
er kvelden hvor medlemmene
med følge kan feire sine nøkkelpersoner i styre og stell,
sportslige prestasjoner og
langttrekkende turseilere. De
kan mimre over siste sesongs
begivenheter på sjøen og
kanskje inspireres til fornyet
deltakelse, innsats og satsning.
For første gang på 13 år
ble festen i år avholdt i Molde
Seilforenings egne lokaler på
Fjærstua. Det ble som ventet
noe trangt om plassen, men
likevel svært kjekt å feire i
maritime omgivelser omgitt
av joller, naust og skipsklokke.
På menyen sto, tradisjonen tro,
bacalao, etterfulgt av hjemmelagde kaker. Stemningen
ble satt da æresmedlem Egil

Wold ba selskapet løfte glassene til kongens skål.
Foreningens leder, Geir
Oterhals, oppsummerte seil
året i en inspirerende tale, og
mange priser og premier ble
delt ut. Årets Ja-pokal gikk
fortjent til jollegruppas leder
John Molvik for hans utrettelige og allstedsværende innsats for jolleseilingen i Molde.
Årets seiler ble seilteamet
«Furia 2». Etter å ha samkjørt
teamet gjennom flere år har
teamet med sin Express i 2016
prestert jevnt godt, blant annet med seier i Høstserien og i
langdistanseregattaer.
Sesongpokalen glapp likevel for Furia-gjengen, som
nok hadde en DNC for mye.
Pokalen gikk til teamet i Platu
25 Raceren «Nini Roll» med
Cecilie Wold, Kari Moen, Kari
Bachmann, Geir Oterhals og
Kristian Bachmann. Årets tur-

EVA KRISTIN ØDEGARD

Takk for et offensivt årsmøte!

GEIR OTERHALS

SEILFORENING

TEAM FURIA II: Vidar Skaar,
Geir Olsen, Øyvind Meisingset,
Arild Fuglseth og Finn Lervik
ble årets seiler.
pokal for lengst utseilt distanse gikk til Ann Heidi og Kjell
Fostervoll i Hallberg Rassy 39,
Kamci. De ivrige turseilerne
besøkte i 2016 blant annet
Nordlandskysten og Lofoten.
Som alltid går tiden fort i
godt selskap og til siste slutt
kunne man observere festdeltakerne i engasjerte samtaler
og diskusjoner om kommende
satsning, aktuelle (ønske)båtprosjekt, nye turmål og ikke
minst, hvordan rekruttere flere
seilere.

TERMINLISTEN 2017
Terminlisten for Molde Seilforening er klar, og vi håper
at de fleste har ryddet kalenderen og krysset av for de
aktuelle datoene. I slutten av
april starter årets serie med
onsdagsregattaer, som er delt
inn i en vårserie og en høstse-

rie. Nytt av året er det at Gossen rundt arrangeres som en
doublehanded-regatta, og den
gjennomføres 27. mai. 10. juni
seiles Intercity fra Ålesund til
Molde, og Romsdalsfjorden
rundt arrangeres 24. juni.
I år er det også Norden-

fjeldske seileruke, som arrangeres av Kristiansund Seilforening i perioden fra 12.–16.
juni. Utover høsten blir det
flere regattaer arrangert av
Molde Seilforening. For mer
informasjon, se hjemmesiden
til Molde Seilforening.

