FREDRIKSTAD
SEILFORENING

Sesongen nærmer seg med stormskritt.
Som nyvalgt leder i foreningen, gleder
jeg meg til at vi skal komme i gang,
men jeg er også litt spent. Foreningen
har mange aktiviteter også i år, både på
regattabanen og for barn og unge, blant
annet med sommerskole.
Som leder for det nye styret, er jeg
glad for å ha med meg både gamle og
nye styremedlemmer med ulik alder og
erfaring. Det er bra at vi kan trekke på
erfaringer, men også få nye ideer og pågangsmot fra nye styremedlemmer.
Mange aktiviteter i foreningen fordrer at medlemmene stiller
opp og bidrar under arrangementene. De krever ressurser både
på land og på sjø. Vi holder nå kurs i det å arrangere regatta og
regelverk.
Foreningens trofaste medlemmer Knut og Inger Bøymo stiller
opp som kursledere, noe jeg setter stor pris på. Mange har meldt
seg på, og det lover godt. I tillegg har jeg registrert at nye medlemmer gjerne vil bidra, og alt i alt lover dette bra.
Sture Vang, leder i Fredrikstad Seilforening

BERTEL KOLTHOF

Ny leder i foreningen

KÆLLEN CUP

FAREAST 28R: Fredrikstad Seilforenings egen liga skal seiles i Fareast 28R.

Seilligaen har kommet til Fredrikstad
For ett år siden tok nestleder
Eivind Rubinstein i Fredrikstad Seilforening initiativet
til å skape en egen liga i
foreningen.

AV VETLE BØRRESEN • Nå ser
det ut til at vi kan ha tre
nyinnkjøpte Fareast 28R tilgjengelig for seilere i hele
vår region. Private har stått
for innkjøpet av båtene, som
er grunnlaget for klubbligaen.
Det overordnede målet er å
øke aktivitets
nivået og interessen for seiling i distriktet, og
dessuten forståelse og kunnskap for all slags seilas, med
særlig fokus på arrangementsgjennomføring.
Det vil bli arrangert seiling
etter mal av seilsportsligaen.
Det betyr at alle lag møter

NYTT STYRE I FREDRIKSTAD SEILFORENING
Det har blitt valgt nytt styre i Fredrikstad Seilforening. Sammensetningen av det nye styret ser slik ut:
Leder: Sture Vang (1 år)
Nestleder: Eivind Rubinstein (ikke på valg)
Kasserer: Jørgen Oksmo (1 år)
Sekretær: Bendik Nystrøm (2 år)
Styremedlem - Informasjon: Vetle Børresen (2 år)
Styremedlem - Tur & Hav: Heidi Rian (2 år)
Styremedlem - Regatta: Svein Olav Moe (ikke på valg)
Styremedlem - Slippen: Morten Helgesen (1 år)
Styremedlem - Barn & Unge: Bjørn Erik Simensen (2 år)
Varamedlem – Gunhild Rossnes (1 år)
Varamedlem – Lars Næshagen (1 år)

hverandre i løpet av en serie,
og de lagene som ikke seiler,
vil være arrangører for de seilende lagene.
Båtene vil stå ferdig rigget og klare for seiling ved
oppmøte. Lagene vil bestå av
maksimalt fire personer om
bord under seilingen. Konseptet er å seile nær land.
Det anbefales at man danner lag på 4–7 personer, men
det er også mulig å melde seg
på som enkeltperson. Arrangøren vil sette sammen lag i
samarbeid med seilerne.
Å seile en hel sesong (serie),
fra tidlig mai til oktober, vil
ha en cirkakostnad på 3 500
kroner per person. Det legges
opp til at seilende lag kan leie
båten til Union Race, onsdagsregattaer, firmaarrangementer

og andre seilaser i regionen.
Det vil også være mulig å leie
båt under VM i Fareast 28R i
Malmø i august. Her har produsenten satt opp en Fareast
28R til vinneren av VM.
Serien vil være kvalifisering
for medlemmene i Fredrikstad
Seilforening inn mot Norsk
Seilsportsliga.
Vil du melde deg på eller
ønsker du mer informasjon,
send en e-post til post@fredrikstad-seilforening.no.

FAREAST 28R
LOA
LWL
Bredde
Dybde
Vekt

9,07 m
8,53 m
2,75 m
1,75 m
1 360 kg

ÅRSMØTE OG UTMERKELSER

VIDAR MOE

VIDAR MOE

8. februar ble det avhold
årsmøte i Fredrikstad Seilforening. Ca. 45 medlemmer møtte opp, og det er i
underkant av 10 prosent av
den samlede medlemsmassen.

FAR: Fiskemannseilasens far,
Magne Tønnesen, ble utnevnt til
æresmedlem.

ALLSIDIG: Christoffer Sørli fikk
«Stifternes pokal» for sine prestasjoner og sin allsidighet.
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AV VETLE BØRRESEN • Før den
formelle delen av møtet startet, ble det utdelt priser til
medlemmer som har utmerket
seg gjennom forrige seilerår.
Årets seiler ble Tormod Lie.
Han kan vise til en mengde
seire og andreplasser i 2016 i
sin IOD «Ivory».
«Stifternes pokal» deles ut
til et medlem som har markert
seg på en helt spesiell måte.
Den gjeve prisen gikk denne
gangen til Christoffer Sørli. I

begrunnelsen for utdelingen
av prisen ble Christoffers prestasjoner og hans allsidighet
spesielt trukket frem. Christoffer har konkurrert i flere ulike
båttyper, blant annet Zoom8,
Killing og Laser 4.7.
I år ble det også utnevnt et
nytt æresmedlem i foreningen.
Selveste Fiskemannseilasens
far, Magne Tønnesen, fikk
æresmedlemskap for sin iherdige innsats for klubben gjennom mange år.
Overraskelsen var stor for
Tønnesen, som til alt overmål
tilbragte sin egen 70-års dag
på foreningens årsmøte.
Vi gratulerer alle prisvinnerne!

VIDAR MOE

Utdeling av priser for seileråret 2016

ÅRETS SEILER: Tormod Lie ble
«Årets seiler».

