SEILKVELDER

Jippi! Norges Seilforbund har dratt i
gang seilsportsligaen! Dette mener
jeg er et meget smart grep fra seilforbundet. Nå skal landets seilforeninger
møtes til kappestrid gjennom året og
resultatene skal presenteres i en tabell,
slik som det gjøres i fotball.
Jeg er overbevist om at seilsporten
vil oppnå mye større interesse gjennom
dette blant dem som ikke er veldig engasjerte fra før.
Nå kan hvem som helst lese tabellen
og synes og mene både ditt og datt om sin forenings prestasjoner, eller mangel på slike. Om et par år snakker vi ikke bare om
helgens fotballresultater i lunsjen, men om hvordan laget vårt
gjorde det i seiling.
Seiling som sport blir nå begripelig for menigmann. En tabell
er lett å lese for alle. For samme menigmann er det komplett
umulig å skjønne noe som helst ved å se en vanlig onsdagsregatta
på fjorden. Det er ratingregler som gjør at den som kommer først
i mål, ikke nødvendigvis er den som vinner regattaen. Kompliserte
greier.
Med like båter og en oversiktlig tabell i lokalavisen kan vi nå
ut til folket og de kan heie på sitt lag. Kanskje får poden sitt eget
favorittlag på samme vis som han har i fotball?
Den friske satsningen fra seilforbundet ved å kjøpe inn og benytte en moderne båt som J/70, er også bra.
Jeg har lenge ment at NSF bør utøve diktatormakt og bestemme hvilke få klasser vi skal seile her i landet. Det er mye morsommere med et felt på 40–100 båter på linjen under NM, enn å
skrape sammen 20 stykker. For min den kan vi seile EUR-palle,
bare vi seiler samme båt. Men J/70 er hottere enn en EUR-palle
og vil helt sikkert friste mange seilere og ikke minst ungdommen.
Ingen ting er bedre.
Siden Molde Seilforening i høst ikke klarte å kvalifisere seg til
hovedserien (1. divisjon) for 2016, håper jeg at det blir arrangert
en 2. divisjon med de samme båtene allerede til neste år.
Det er flere grunner til at vi ikke klarte å kvalifisere oss.
Først og fremst har vi ikke erfaring fra entypeseiling. Vi seiler
NOR Rating med de ulike båtene våre. Dueller finnes det få av, og
det er sjelden tett rundt merket. De færreste av oss har fått bruk
for kappseilingsregel 18.1–18.4.
NOR Rating er utmerket for slik seiling vi bedriver, men entypeseiling i J/70 er en helt annen idrett. Her må en ta kjappe
taktiske valg i kampen mot en lik båt. Dette tror jeg vil begeistre
mange av våre seilere. Enkelte av oss skanner nå markedet for
brukte J/70-er.
NSF har hos oss i Molde allerede oppnådd det de ønsker; økt
aktivitet. Og ikke minst engasjement. Styret i Molde Seilforening
har fått kritikk for hvordan vi har satt opp kriteriene for uttak av
Molde-laget. Mange takk for engasjementet!
At folk bryr seg, kommer med konstruktiv kritikk og forslag
til forbedring, er avgjørende for at vi skal utvikle foreningen vår.
Geir Berg Oshaug, leder i Molde Seilforening
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AV MATS KIRKELAND • Det hele
startet med en teoridel på
land, som ble ledet av trenerleder Andreas S. Larsen. Her
fikk deltagerne et raskt og helt
nødvendig innblikk i grunnleggende kunnskap for å kunne
seile båtene senere.
De ble så sendt på vannet
med de fire RS Feva-båtene vi
har i foreningen. Det ble lagt
opp til en enkel pølsebane og
det ble seilt en utslagscup
som gjorde at det endte med
et vinnerlag i finalen. De ulike
deltagerne fikk også en følgebåt med seg på banen. Det var
våre unge seilere i jollegrup-
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Seilsportligaen lenge leve!

pen som seilte rundt og de
kunne hele tiden gi kloke råd
og tips til de som trengte det.
Når deltagerne hadde tid
mellom de ulike seilasene, fikk
de prøve seg i kajakker og på
padlebrett.
Hele arrangementet høstet
meget gode tilbakemeldinger

GA MERSMAK: Arrangement
som dette er noe foreningen
kan se for seg å gjøre ved flere
anledninger.
fra de ansatte i Linjebygg, og
dette er noe foreningen helt
klart kan tenke seg å gjøre igjen.

MOLDESEILER MED NM-MEDALJE I ÅRETS EXPRESS-NM
Vi gratulerer Elin Gjerde med
bronsemedalje i Express-NM!
Starten av NM hadde
kraftig vind. Siste dag var det
perfekte forhold, og da seilte

også Elin og resten av mannskapet på KRUTLISA perfekt.
De avsluttet mesterskapet
med to førsteplasser og en
andreplass. Med hele 52 del-

tagende båter og meget høyt
nivå, er dette meget imponerende. Vi gratulerer Elin og
KRUTLISA med medaljen og
en fantastisk prestasjon!

MOLDEBÅTER GJØR DET BRA
Molde Seilforening gratulerer HÅP med skipper Morten
Devold og JYPLINGEN med
Lars Stian Walle med seier
i hver sin klasse av Spectra
Marine Molde Doublehanded.

HÅP
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Jollegruppen i Molde
Seilforeningen har nylig
arrangert en meget vellykket seilkveld for over
30 ansatte med liten eller
ingen erfaring innenfor
seilsporten.

HÅP: HÅP med skipper Morten
Devold imponerer på regattabanen for tiden.

Velykket Seilingens Dag
Seilingens Dag samlet nye
og gamle seilere til regatta
og hygge i Molde Seilforening.
AV MATS KIRKELAND • Kjell Fostervoll var aktiv med innlegg
på hjemmesiden og med lapper i samtlige seilbåter på Tøndergård havn i forkant av Seilingens Dag. Dette resulterte i
at 15 båter med både gamle
og nye seilere deltok på en
uhøytidelig regatta på fjorden.
Etter seilasen var det informasjon på Seilerhytta av leder
Geir B. Oshaug som sto på
programmet. De nye seilerne
kom med flotte tilbakemeldinger fra dagen, som ble avsluttet med grilling og bading ved
våre flotte lokaler på Hjertøya.

Vi håper mange nye ble fristet
av seilbåtlivet, og ønsker dem
velkommen til å bli medlemmer i Molde Seilforening.

FERSK: Iben Louise Kirkeland
Tverfjell seiler sin første
regatta på Seilingens Dag med
morfar, Kjell Inge Kirkeland.
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Fikk prøve seg på jolleseiling
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