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SAMARBEID: Tønsberg Seilforening og Redningsselskapet samarbeider
om sommerskolen.

SOMMERSKOLE

Samarbeid om sommerskole ved vannet
Tønsberg Seilforening og
Redningsselskapet arrangerer også i år sommerskole
for barn fra 9-13 år.
AV REIDUN KVALSVIK • De tre
første ukene ble fort fulltegnet, så i år arrangerer vi en
fjerde uke i tillegg. Det deltar
25 barn pr. uke.
Samarbeidet om Sommerskolen er et resultat av det nasjonale prosjektet «Seiling for
alle» som Gjensidigestiftelsen
står bak. De foreningene som
har mottatt støtte har forpliktet seg til å arrangere sommerskoler, som blir mer og mer
populære for hvert år som går.
Kjært barn har mange navn.
Betegnelsene som blir brukt er
«aktivitetsuke, sommerskole,
sommerleir, sjøleir, juniorleir,
og sjøsprøyt». Men målsettingen er den samme: Å gi barn
en uke med gode opplevelser
ved vannet, samtidig som alt
foregår på barnas egne premisser, og i trygge omgivelser

REIDUN KVALSVIK

Tiden går fort og mye seiling gjennomføres i hektiske sommermåneder. Det
seiles norgescuper og vestfoldcuper i de
forskjellige jolleklassene, så noen er til
enhver tid på reise et eller annet sted.
Stort sett kommer de tilbake med gode
prestasjoner og resultater som viser at
Tønsberg Seilforening har et godt jollemiljø.
Aktive tur- og havseilere som deltar på ulike regattaer har vi også, både
innen shorthandedseiling og annen tradisjonell regattaseiling. I tillegg har vi mange ivrige turseilere.
Tønsberg Seilforening har opparbeidet seg et godt samarbeid
med Redningsselskapet. Hvert år arrangerer Redningsselskapet
sommerskole for barn mellom 9 og 13 år på Fjærholmen. På den
ukelange sommerskolen får barna opplevelse sjø- og båtliv. Gjennom lek og aktiviteter tilegner barna seg sjøvett, og de lærer å
ro, seile og kjøre motorbåt i trygge omgivelser i farvannet rundt
Fjærholmen.
Dette har Redningsselskapet gjennomført på Fjærholmen i flere
år, og det er blitt veldig populært. Vi har til nå hatt tre uker som
raskt er blitt fulltegnet med forventningsfulle barn. I år setter vi i
gang med en fjerde uke og det er fantastisk. Redningsselskapet gjør
en glimrende jobb og vi i Tønsberg Seilforening er med og lærer
barna å seile. Ca. 20 barn er i aktivitet hele dagen hver uke.
I disse dager er intensiteten høy og møteaktiviteten øker for å få
gjennomført et EM for 29er med stil. Ubeskjedent vil jeg si at Tønsberg Seilforening tradisjonelt gjennomfører gode mesterskap og vi
ser frem til å gjøre det denne gangen også. Påmeldingene er begynt
å komme inn og vi tror at det blir ca. 100 båter til start 1. juli!
Når vi pakker sammen etter EM, ønsker jeg alle Tønsberg Seilforenings medlemmer en god og vel fortjent ferie. Da har mange
frivillige vært i sving for å få mesterskapet vel i havn, og vi må
alle lade batteriene frem til høstens aktiviteter. Det står mye på
programmet også etter ferien med klassemesterskap i Princess,
Soling og RS Elite, i tillegg NM i Drake, som vi ønsker velkommen til første helgen i september. Det blir veldig spennende å få
Drakene på besøk. De er stilrene og klassiske båter, et syn for øyet.
Det gleder vi oss til!
Seilsportsligaen er godt i gang og vi følger spent med på Tønsberg Seilforenings lag. Jeg synes vi har gjort det veldig bra så
langt. Det lover godt for videre 1. divisjonsseiling i 2017.
Hilde Syrrist, leder i Tønsberg Seilforening
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Intense sommermåneder

FIRE UKER: Sommerskolen arrangeres i år i ukene 25, 26 og 27 og
32. Maren van Dijke koste seg i finværet på Fjærholmen i fjor.
med støtte av erfarne trenere.
Det er grunn til å minne om
at det blir en iPad-fri uke, med
tilrettelagt opplæring i alt fra
seiling, padling, roing, bading
og vannski til krabbefiske, sjøvett, knuter og førstehjelp.
Båtene som brukes er Op-

timistjolle, RS Feva og WalkerBay. Barna må kunne svømme,
men det kreves ingen andre
forhåndskunnskaper.
PÅ BRYGGA: Krabbefiske er
obligatorisk på sommerskolen.

INTERNASJONALE MESTERSKAP
2005 – VM i IOD
2008 – VM i Zoom8
2014 – VM i IOD
2016 – EM i 29er
Enda lenger tilbake hadde
vi i tillegg:
1985 – VM i Europajolle
1991 – EM i Snipe
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Tønsberg Seilforening har en
god statistikk å se tilbake på
når det gjelder å arrangere
store internasjonale mesterskap. På 2000-tallet arrangerte foreningen mesterskap
i disse klassene:
2001 – VM i 2.4mR
2004 – EM i Soling
2005 – EM i Europajolle

MESTERSKAP: Strålende
forhold under VM i IOD i 2014.
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