Nå starter moroa…
Seilinga på fjorden, det vi virkelig gleder oss til, nærmer seg med stormskritt.
Kanskje det mest sikre vårtegnet på
Andersenslippen, er at radiobåtseilerne
rigger vekk sine båter og utstyr.
Seilsesongen og alle arrangementene vi skal gjennomføre og planlegger
å delta på, begynner å falle på plass.
Først ut kommer:
• Årsfest 27. april.
• Onsdagsregattaer på Lera, Slippen
og Skjæløy starter opp 2. mai.
• Kællen Cup, som omdøpes til Fareast Cup, planlegges startet
opp i starten av mai. I år, som i fjor, blir det seilt med tre
båter.
• Havneliv arrangeres av Griff Event 5.–6. mai. En flott mulighet til å vise frem seilforeningen og våre aktiviteter.
• Bedriftsseilasen, arrangementet med absolutt mest sosial
profil, avholdes lørdag 2. juni.
• Two Star, et fantastisk arrangement som går av stabelen for
15. gang. Et lite jubileum! Det arrangeres i perioden 14.–16.
juni.
• Sommerklubb for de unge arrangeres også i år i uke 27 og 32.
Påmeldingen er i gang.
• Hankø Race Week, der skal vi bistå KNS med å arrangere også
i år. Arrangementet går av stabelen 27. juni–1. juli.
For detaljert informasjon om arrangementene og aktiviteter
fra sommerferien og utover, henvises til våre hjemmesider.
Styrearbeidet i klubben har kommet godt i gang og fungerer
veldig bra. Det er så langt i år avholdt tre styremøter og ytterligere mange planleggingsmøter i ulike komiteer. Det er en fryd
for en leder å registrere at det er stort engasjement, og at alle
involverte gjør en skikkelig innsats.
Det er fantastisk å observere den store aktiviteten vi ser
blant de unge i foreningen for tiden. Vi har vært heldige å få
på plass de aller beste ressursene som finnes. Hanne Marie
nevnes spesielt som viktig ressurs med et godt grep om de unge
rekruttene.
Når dette leses har vi gjennomført hyggekveld på Slippen
med Oda Pedersen Taule, best kjent som Oda & Snuppa.
Vi mistet dessverre vår viktige støttespiller gjennom mange
år, Inger Bøymo, tidligere i år. Inger har vært en viktig ressurs
for klubben. Våre tanker og omtanke går til Knut og resten av
familien som har mistet sin kjære. Jeg viser til eget minneord
om Inger her på siden.
Vi håper på mye liv på brygga i vår og sommer. Og vi håper
det har ordnet seg for de fleste med båtplasser, og at de nye
reglene fungerer, og vil fungere fremover, som forutsatt.
Jeg kan også opplyse om at det jobbes videre med områdereguleringen for Hankøsundet. Vi har gjennomført møter med
både kommunen og Statens Vegvesen, og fått på plass flere
nødvendige avklaringer for å komme videre med et nytt bryggeanlegg. Mer detaljert informasjon skal vi gi så snart vi har
avklart den videre prosessen i samarbeid med de andre interessentene i områdereguleringen.
Per Olav Bernhardsen, leder i Fredrikstad Seilforening
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Til minne om Inger Bøymo
Det var med stor sorg vi
som er medlemmer i Fredrikstad Seilforening mottok
meldingen om at Inger
Bøymo var gått bort.

Knut har mistet sin livsledsager gjennom et langt liv, Per
har mistet sin mor, Britt sin
svigermor, og Anna og Jacob
har mistet sin farmor. Vi
tenker på dere alle i familien i
denne tunge tiden.
«Inger og Knut» er et
begrep i vår seilforening.
Mange av oss, som har holdt
på aktivt helt tilbake til begynnelsen av 70-tallet, husker
Inger og Knut som alltid
veldig engasjerte. De har vært
med i foreningen så lenge vi
kan huske. Etter først å ha
vært medlem i Slevikkilen
Seilklubb, ble Inger på midten
av 70-tallet med i Fredrikstad
Tur og Havseilere, og etter
hvert Fredrikstad Seilforening da foreningene ble slått
sammen.
Inger har sammen med
Knut hatt en innholdsrik
aktiv seilkarriere med mange
imponerende resultater i
både nasjonale og internasjonale regattaer. Ikke bare ute i

seilbåten var Inger aktiv, men
også som arrangør og dommer. Inger var også engasjert
i å få flere jenter med aktivt i
seilsporten. I 1978 arrangerte
hun seilkurs for jenter i hennes og Knuts egen seilbåt.
Inger var høyt utdannet
innenfor seilsporten, og ikke
mange kan skilte med en CV
som henne. Hun har gjennom
sine mange år med arbeid for
seilsporten hatt mange verv.
Både i Slevikkilen Seilklubb,
Fredrikstad Seilforening,
Østfold Seilkrets og Norges
Seilforbund har hun vært en
sentral tillitskvinne.
Som arrangør og dommer
var Inger ikke lett å bryne seg
på, og hun nøt stor respekt
for sin faglige tyngde. Hun
utøvde alle sine oppgaver på
regattabanen med presisjon
og seriøsitet. Det er ikke få
av oss hun har tatt i tjuvstart
eller for å ha brutt regler på
regattabanen.
Det kunne gå litt varmt for
seg noen ganger på regatta
banen, og vi hadde friske
diskusjoner med Inger. Men så
godt lærte vi Inger å kjenne
etter hvert, at vi visste at smilet aldri var langt unna. Hun
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var en meget dyktig dommer,
og det skal også legges til at
diskusjonene med Inger alltid
var lærerike.
Hele seilforeningen kommer til å savne Inger, ikke
bare som den ressurspersonen
hun har vært for oss, men
også som menneske.
Vi vil alltid minnes Inger
som en som viet så mye av
sin fritid til seilsporten og til
vår forening. Vi skylder henne
en stor takk.
Med seilerhilsen
fra medlemmene i
Fredrikstad Seilforening

Christoffer Sørlie satser mot OL
Christoffer Sørlie fra Trosvik
fikk Stifternes Pokal for
2017 i Fredrikstad Seilforening. Vi har tatt en prat
med Christoffer før årets
sesong.
AV VETLE BØRRESEN • I innstillingen til Stifternes Pokal
2017 sto det: «Prisen tildeles
en seiler som representerer
Fredrikstad Seilforening på
en verdig måte. Han viser i
tillegg til gode resultater, en
sportslig holdning som det
står respekt av. Han er en
meget lovende seiler som tar
sin idrett på største alvor. Han
viser stor treningsiver og vil
helt sikkert utvikle seg videre
i årene som kommer.»
– For de som ikke kjenner
deg, Christoffer – hvem er du?
– Jeg er en gutt født i 2000
som seiler Laser Radial og
satser på dette. Jeg går på
Wang toppidrett i Fredrikstad. Her kan jeg kombinere
trening, skole og idretten min.
Jeg er født og oppvokst på
Trosvik.
– Hva gjorde at du startet
med seiling?
– Da jeg var liten hadde
vi seilbåt, og vi var alltid på

tur i helger og sommerferier.
Den sommeren jeg var seks
år fikk faren min prolaps i
ryggen mens vi var i Risør. Jeg
tok ansvar og styrte båten
til Stavern, hvor gode venner
tok imot oss på brygga. Jeg
fortsatte som rormann ut
til Svenner og senere hjem
til Hankø. Etter det fikk ikke
pappa rorkulten tilbake. Etterhvert så jeg flere barn på
egen alder i joller, samt at vi
også hadde en Snipe. Etter
hvert ønsket jeg å seile helt
alene, så da ble det Zoom8.
Og da var det gjort.
– Hvorfor Fredrikstad Seilforening – og hva liker du best
med foreningen?
– Valget av seilforening
var naturlig. Man seiler ikke i
Sarpsborg. Dessuten har foreningen mange dyktige seilere,
og ikke minst Nord-Europas
desidert beste seilforhold.
– Ditt beste seilminne?
– VM 2016 i Estland, der
jeg ble nr. to.
– Hva er status i seilkarrieren din?
– Så langt i karrieren har
jeg oppnådd disse resultatene: VM-sølv i Zoom8, nordisk
sølv i Zoom8, NM-sølv i Laser
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SATSER: Christoffer Sørlie vil til OL.
4.7, NM-sølv i Killing og NMbronse i Laser Standard.
– Har du et mål?
– Målet mitt er OL i 2024
og 2028, og å kunne leve av
seiling som en sport. For inneværende år, er målet topp 10 i
U19-VM i Kiel i august. Det er
tøffe mål, men det er det som
motiverer meg.
– Noe du vil tipse andre
medlemmer om?
– Oppfordring til alle medlemmer må bli seile MER, og
at det er viktig å ha det gøy!
Alt for mange sliter mer på
fortøyningstauet enn seilene
sine. Samt at jolleseiling er
for seilere i alle aldre, ikke
bare for barn.

