SHORTHANDEDSEILING

SEILFORENING

Sommer!
Sommeren er endelig her, og vi har hatt
en fantastisk fin start på sesongen. Nå i
disse dager arrangerer Tønsberg Seilforening og Redningsselskapet sjøleir. Det
er over 70 barn som er påmeldt fordelt
på tre uker.
Dette samarbeidet er helt unikt og
gjør at barn i nærmiljøet får muligheten
til å lære om båtlivet og seile på Fjærholmen. Vi skal passe på at de blir tatt
vel imot og så får vi håpe at vi har noen
nye rekrutter som har lyst til å fortsette
på nybegynnerkurset til høsten.
Sommeren er tiden for internasjonale mesterskap og vi har
flere seilere som skal delta i nordisk mesterskap, EM og VM i
løpet av juli. Det blir spennende å følge disse seilerne og jeg er
helt sikker på at vi har gode representanter som vil hevde seg
blant de beste.
Mange av vår turseilere har også store planer for sommeren.
Med Fjærholmen som utgangspunkt trenger kanskje ikke turen
å være så lang for å få følelsen av å være på tur. Jeg håper så
mange som mulig kommer seg fra brygga og får oppleve hvor
fantastisk det kan være i vår skjærgård, eller kjenner på følelsen
av å mestre seiling over havet helt til Danmark. Kanskje noen
barn til og med vil oppleve å seile om natten?
Jeg håper alle kan samle krefter og få en fin sommer. Vi sees
til klassemesterskap i kjølbåter 22.–23. august på Fjærholmen.
God Seilas!
Ole Rasmus Undrum, leder i Tønsberg Seilforening

Etter at barna ble store, er
Sandra og Rune Hjertås blitt
hektet på shorthanded
seiling. Her forteller Sandra
hvorfor:
SANDRA HJERTÅS • Rune (Hjertås) og jeg seiler shorthanded
fordi vi synes det er en herlig
utendørsaktivitet. Seiling har
hele familien hatt glede av
gjennom flere år. Våre tre barn
har alle seilt jolle, og de har
vært med på ulike regattaer
som Færder´n og Nøtterøy
rundt i stor båt. Til tider har
det vært flere ungdommer enn
voksne om bord. Nå som barna
er opptatt av studier og jobb i
inn- og utland, er det blitt til
at vi har seilt flere og flere regattaer shorthanded.
Spiren ble lagt gjennom
deltagelse på en treningshelg
i 2008 arrangert av Elan-importør Tor Hove, i samarbeid
med
shorthandedklubben.
Han delte av sin kunnskap og
i to dager ble vi drillet i «boat
handling» av dyktige seilere.
Vi fikk god innføring i rigging,
trim og sikkerhet. Gjennom
flere årlige samlinger ble vi
inspirert til å prøve vår første
shorthanded-regatta i 2011.
Siden har vi deltatt i flere,
nå i vår Elan 350. I forkant av
hver regatta snakker vi om og
planlegger løpet. Vi ser på hva
vi kan forvente hvor og hvilke
bommerter vi gjorde i forrige
regatta. Vi sjekker værmeldinger og strømforhold. Vi blir

SANDRA TIL RORS.

TØNSBERG

Hvorfor seile shorthanded?

enige om hviletid og arbeidsfordeling. Blåser det mer enn
15 m/sek, holder vi oss på land.
Dette handler om vår kompetanse og vår komfort. I slik
sterk vind ville seilingen bare
handle om å gjennomføre
uten havari og skader på personer og utstyr.
Vår motivasjon til deltagelse er å ha det gøy og lære mer.
Selvfølgelig er det artig om vi
slår andre Elan 350. Underveis
i en regatta kan det gå en kule
varmt når vi opplever situasjoner ulikt eller når det oppstår
misforståelser i en hektisk
situasjon, men dette er glemt
før vi ankommer havn.
Jeg observerer at det er få
kvinner som seiler regatta og
enda færre som seiler short
handed. Hvorfor det er slik,
forstår jeg ikke. Seiling egner
seg for begge kjønn og alle aldre. Shorthanded seiler man i
realiteten ofte på ferietur, så
hvorfor ikke også i regatta?

TIL RORS: Sandra Hjertås og
mannen Rune seiler gjerne
shorthandedregatta sammen i
sin Elan 350.
Imidlertid har jeg snakket
med flere kvinner som er passive passasjerer fordi de ikke
har fått opplæring i håndtering av båten og fordi de føler
seg usikre. Dette kan være en
alvorlig brist i sikkerheten om
bord. Hva om mannen blir syk
og satt ut av spill?
Så min oppfordring går til
alle menn: Slipp kvinnene til,
ta noen turer ut sammen når
forholdene er rolige. Lær bort
og vis hva som skal gjøres. Alternativt; gi et seilkurs i gave.
Kanskje resultatet er at du får
en ivrig og deltagende kvinne
om bord.
Seilopplevelsen er artigere
når man har noen å dele den
med.

FJÆRHOLMEN GJESTEHAVN

Ønsker velkommen
til sommerbesøk

TØNSBERG SEILFORENING

Fjærholmen og Tønsberg
Seilforening er en av de vir
kelig hyggelige familiegjes
tehavnene ved Oslofjorden.
Stedet har en historisk
seileratmosfære.

GJESTEHAVN: Seiler du på tur i Oslofjorden er Fjærholmen et godt og hyggelig havnealternativ.
NYTT FRA TØNSBERG SEILFORENING • tonsbergseilforening.no

AV HARALD WALLE • Både Fjærholmen og naboområdet Dunholmen har frilufts- og badeområder av høy kvalitet.
I gjestehavnen har du
dessuten orkesterplass til
Færder nasjonalpark, som
ligger bare et steinkast unna.
Den populære sommerbyen
Tønsberg ligger bare 5–6 km
unna.
Havnen har stor gjestekapasitet og holder god kvalitet,
med to longside-brygger med
cirka 20 plasser, hvis man lig-

ger 2–3 i bredden. Ellers er det
rikelig med ledige «båser» i ferien. Disse skal være markert
med grønne skilt.
Havnen har vakthold på
kveldstid og det er tilgang
til toaletter, dusj og trådløst
internett.
For mer informasjon, ta
kontakt med Harald Walle på
tlf. 918 80 716.
Vi ønsker deg velkommen
til et sommerbesøk på Fjærholmen.
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