ÅSGÅRDSTRAND

TORBJØRN LUNDE

14. februar var det fullt hus på årsmøtet i foreningen. Det er mange som har
stått på for foreningen og således sikret en god drift. Takk til alle som bidrar.
Det er utrolig viktig for foreningen, og i
tillegg skaper det et aktivt miljø.
På årsmøtet stemte vi for innkjøp
av en J/70. Det blir spennende å se
hvordan det vil virke inn på foreningen
i form av deltagelse i seilsportsligaen
samt rekruttering og seilglede.
Vi hadde gleden av å gi Tore Gaute
Mørck hederstegnet «Havfrue uten krans i gull». Denne tildeles
medlemmer som har ytt ekstra stor innsats i foreningen gjennom flere år. Tore har vært tidligere leder av Åsgårdstrand Seilforening. De siste årene har han hatt ansvar for omlegging av
hele IKT-løsningen, i tillegg til å være styremedlem og kasserer.
Han er aktiv på tirsdagsregattaer og er talerøret opp mot NOR
Rating-systemet. Tore Gaute er helt enkelt en primus motor og
en utrolig flott støttespiller for oss alle. Vel fortjent!
Maren Magda Book fikk «Havfrue på emalje». Denne tildeles
medlemmer med en ekstra stor innsats og gode resultater på
regattabanen. Maren ble verdensmester i ORC, som ble seilt i
Haag i fjor, sammen med laget på «Santa». Det er gøy å følge
med.
Vi var så heldige i vinter å få besøk av Magne Klann med
foredraget «Norge om Babord». Det ga flott inspirasjon til å oppsøke naturen og gjøre litt ekstra ut av det. Vi vil ta oppfordringen med oss i jollegruppa, og ta oss en tur. Det blir kanskje ikke
noe rekord-forsøk, men det blir i alle fall i Klann-ånd.
Vi er i gang med planleggingen av sesongen. Det blir de
vanlig regattaene Skagen Race og Raymarine 2Star samt kretsmesterskap for joller. Vi tenker også at huset trenger en runde
maling. Så her er det nok av aktiviteter vi trenger din hjelp til.
Vi gleder oss. Det er bare å finne frem utstyret.
Per Arne Høstvang, leder i Åsgårdstrand Seilforening

HEDERSTEGN: Tore Gaute Mørck har blitt tildelt hederstegnet «Havfrue
uten krans i gull» for sin innsats gjennom mange år i Åsgårdstrand
Seilforening.
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J/70: Åsgårdstrand-laget i aksjon.

J/70

Satser og kjøper ny J/70
Åsgårdstrand Seilforening
har gått til innkjøp av en
J/70. Vi gleder oss veldig
til å få den i begynnelsen
av juli.

AV KAREN KRISTOFFERSEN •
Etter flere år i toppen av
seilsportsligaen så vi i fjor at
nivået var blitt høyere og det
måtte trenes mer hvis vi fortsatt ville være med å kjempe
blant Norges beste.
Vi har de tidligere årene
vært så heldige og fått leie
Melgesen til Tønsberg Seilforening og hatt noen gjeste
opptredener i Moss. Dette har
gitt oss muligheten til å vedli-

keholde de arbeidsoppgavene
vi allerede har kunnet.
Men vi så at når vi byttet
plasser om bord, datt vi litt
gjennom og hadde problemer
med å få fart i båten. Vi har
heller ikke klart å rekruttere
så mange unge som vi ønsket.
Ved å få en båt til foreningen
håper vi på økt rekrutteringen.
Båten vil være ukentlig i
bruk, og vi håper at terskelen
for å bli med på en trening og
teste ut hvor gøy J/70-seiling
er blir lavere. Vi har også et
ønske om å klare og få med
oss flere av de som lurer på
hva de skal seile etter Optimist; de som sluttet å seile i

14-årsalder, de som har blitt
ferdig med skole og ønsker å
gjenoppta seilingen, og alle
andre som har lyst til å seile.
Vi kommer til å ha egne
treninger for seilsportsligalaget, og på klubbens
tirsdagsregattaer vil 1–2
plasser om bord være åpne for
andre i klubben som vil teste
ut J/70-seiling.
Målet for sesongen er å
være med og kjempe blant de
beste lagene i seilsportsligaen,
og dessuten være en båt der
alle behersker flere posisjoner
om bord like godt.
Vi gleder oss til seilsesongen 2019.

PORTRETT

Æresmedlem Ole Konttorp
Ole Konttorp bor i Åsgårdstrand med panoramautsikt
over Oslofjorden og regattabanene våre.

AV INGER G. BOOK • Ole
Konttorp var formann i
Åsgårdstrand Seilforening
på 80-tallet og har vært
æresmedlem siden 2005. Han
har alltid vært tiltrukket av
sjø og seiling og hadde egen
båt i yngre dager. Senere
hadde familien en Finnfire
33 mens barna var små, men
det ble vanskelig å kombinere
turseiling med svært aktive
jollebarn som etter hvert også
seilte mye internasjonalt.
Som yrkesaktiv var Ole
sivilingeniør og arbeidet med
bygg og anlegg. I foreningen
var han en utrolig ressurs og
iherdig pådriver med hensyn
til start og bygging samt
finansiering av det fine seilsportsanlegget vi har i dag.
Han kan se tilbake på
mange aktive år og stort
engasjement i seilforeningen.
Ole forteller:
«Jeg ble tiltrukket av det
gode miljøet og kombinasjonen barn og foreldre. Vi hadde
cirka 30 Optimister rundt
80-tallet, og Europajolleklas-

sen var stor den gangen. Jeg
hadde overskudd og fikk lyst
til å bidra administrativt, og
til å bygge ut seilsportsanlegget. Hovedinteressen har hele
tiden ligget på jollesiden og
sportslig utvikling for barn og
ungdom.
Jeg var med i seilsportsutvalget i Norges Seilforbund,
og jeg var leder av Vestfold
Seilkrets en periode. I mange
år har jeg deltatt aktivt som
forbundsdommer, regattasjef,
og som «starter» i utallige
regattaer.
På slutten av 70-tallet
brant det gamle båthuset med diverse båter, så
muligheten for å bygge nytt
i «gropa» ble veldig aktuelt.
Et stort og godt grunnlag for
finansiering og gjennomføring
for nybygg av seilsportsanlegget ble lagt i samarbeid med
mange aktører. Vi fikk gratis
grunn av Borre kommune.
Planer ble lagt og tegninger
på det første huset mot nord
ble godkjent (senere har det
kommet til to tilbygg).
Byggingen var basert på
stor dugnadsinnsats, STUImidler og kommunal støtte.
Vi fikk bygget hus og rådde
over plass til jolleutsetting,
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Endelig er våren her!
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ÆRESMEDLEM: Ole Konttorp.
alt uten gjeld og med penger
i banken! Bygget sto ferdig
i 1985.
Når det gjelder seilbåtutvikling videre, tror jeg norsk
seilsport bør sørge for færre
båtklasser for å få opp større
rekruttering i like klasser. Det
å konsentrere seg om å lage
gode miljøer i barne- og ungdomsidretten tror jeg vil gi
god utvikling og rekruttering
av nye seilere.
I dag er det gledelig å se
at alt ligger så godt til rette
for seilerne. Når det gjelder
hus og anlegg videre er det
vedlikeholdet som nå må
opprettholdes, og det viktigste er at barn og ungdom blir
prioritert.»
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