Stikk til sjøs med Pokemon
Seil!
I Molde pakkes seilbåtene ned om
vinteren. Selv om fjorden ikke fryser,
pakker de aller fleste av oss båten ned
med mer eller mindre avanserte takkonstruksjoner. Der ligger båten urørt
til etter påske. Selv hadde jeg som ny
turbåteiere tenkt å bruke båten hele
året, men etter at den ene etter den
andre pakket inn båten, endte det med
nedpakking for meg også. Ennå har jeg
ikke helt skjønt hvorfor. At dette likevel ikke skal være nødvendig,
fikk vi bekreftet i det nylig avholdte foredraget av Jon Amtrup
om turseiling på Fjærestua.
– Hvor mange seiler om vinteren?, spurte Jon de 50 (!) turseilerne som hadde møtt opp på Fjærestua for å høre foredraget om
seiling langs norskekysten. To hender gikk i været. Resten av oss
fikk deretter servert imponerende bildebevis på at seiling også kan
og bør gjøres i vinterhalvåret. Seiling bør foregå året rundt, ifølge
Amtrup, og etter bildene å dømme kan det absolutt gi gode opplevelser! Ikke minst dersom man kombinerer det med skiturer. Vi ser
stadig flere adventure-firmaer som tilbyr ski- og seilopplevelser i
fjordene våre. Likevel er det slik at vi som bor midt i dette smørøyet
ikke benytter oss av muligheten til å ta med hytta på topptur.
Hvorfor pakker vi ned båtene? Er vi redd for frostsprengning?
Vil snøen ødelegge båtene? Vil seilene råtne? I Molde har vi så
langt i vinter knapt hatt minusgrader og vi har hatt bra med vind.
Snø har nærmest vært fraværende ved havnivå. Denne typen vær
ville nok en uinnpakket båt tåle godt, i alle fall om den ble brukt
jevnlig. Dette er også en type vær som klimaforskerne skisserer
for vårt område i fremtiden. Det ser ut til at vi som satset på
vannsport har gjort et bra valg. Kanskje bør seilforeningen tilrettelegge for seilaktivitet gjennom større deler av sesongen? Bør vi
gjeninnføre vinterserien for regattaseilerne? Gjennomføre tur til
badeland på Finnøya i januar? Seil- og skitur til Stranda(fjellet) i
påska? Om ikke noen kommer med overbevisende argumenter for
å holde presenningen på, tror jeg jammen at jeg i god Amtrupånd avdekker båten snarest og stikker til sjøs!
«Stikk Ut!» er et lavterskel fot- og skiturkonsept i Møre og
Romsdal initiert for å få folk til å dra ut i naturen. Turkomite
ansvarlig i Molde Seilforening, Kjell Fostervoll, lanserte på den
nevnte foredragskvelden ideen om et «Stikk til sjøs!» konsept for
turseiling. Friluftsrådet i Møre og Romsdal legger årlig ut nye turmål og tilrettelegger med turbeskrivelser og registreringssystem
blant annet via en applikasjon. 12 500 personer registrerte seg på
Stikk Ut i 2016, og det ble gått over 256 000 turer (www.stikkut.
no). Gevinsten for turgåeren er et kaffekrus som må betales fra
egen lomme og masse turopplevelser. Kanskje kan dette bli et
konsept for seilere og padlere i fylket med poster i gjestehavner
fra Åndalsnes til Ona, og i naturhavner fra Veidholmen til Sandshamn? Mange av StikkUt-postene er allerede tilgjengelige med
båt. Kanskje kan vi være enda mere innovative og gå for en Pokemon-lignende applikasjon for seiling? Kan dette gi en boost for
familieseilingen? En god ide Kjell, som gjør at du heller ikke i år
får lov til å gi fra deg vervet som turgeneral i Molde Seilforening.
Jeg vil med dette ønske alle medlemmer et godt nytt seilår og
oppfordrer alle til å Stikke mye til sjøs i 2017!
Oterhals Geir, leder i Molde Seilforening
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Mye seiling både i trening og regatta
I 2016 har vi hatt som mål
for jollegruppen å videreføre det gode fundamentet
som har vært etablert gjennom de senere årene, sosialt
og sportslig.
AV JOHN MOLVIK • Seiltreningen
har i år som i fjor vært en helårsidrett, med oppstart i januar
og siste seiltrening i romjulen.
Fra slutten av mars og frem
til midten av oktober har det
vært treninger på Fjærestua tre
kvelder i uken. Andre deler av
året har treningene vært gjennomført annenhver lørdag, og
det har vært fire helgesamlinger på Fjærestua med overnatting fra fredag til søndag. Også
i år har vi hatt deltagere på NM,
NC, KM, MR-Cup og MRW. Det
har blitt en tradisjon å dra til
Tønsberg i pinsen, og i år var
intet unntak.
Molde Seilforening arrangerte i 2016 to av i alt fem
runder av MR-cup for joller
med deltagelse fra Ålesund og
Molde. MR-cup er blitt et fint
bindeledd mellom seilforeningene i fylket. Under årets MRcup har det vært deltagere fra
Ulsteinvik, Ålesund og Molde.

JOHN MOLVIK

SEILFORENING

AKTIVT: 2016 var et aktivt år for jollegruppa i Molde Seilforening.
Også i 2016 har vi gjennomført «Seiling for alle».
Deltagelsen har økt fra 26 og
33 seilere i 2014/15 til 43 deltakere i 2016. Årets program
gikk over to uker á fem dager,
med overnatting på Hjertøya.
Stor takk til trenere og landansvarlig som holdt troppen
samlet og sto for planlegging
og gjennomføring av aktivitetsukene.
Vi har hatt gode resultater
regionalt gjennom deltagelse i
MR-Cup (11 deltagere), med 2.
og 3. plass i Optimist B, 1. og
2. plass i Laser 4.7.
Nasjonalt har Abel Gange-

skar Horneland deltatt i Optimist A i norgescup, og Sigrid
H. Molvik, Ulrikke Devold og
Johannes H. Molvik har deltatt i klassen for Laser 4.7. Vi
nådde ikke helt opp sammenlagt, men alle seilerne hadde
gode enkelt-race, med en 7.
plass som bestenotering i år.
Årets norgesmesterskap for
Laser ble i år arrangert under
tøffe forhold i Bergen med
stabil vind på 14–15 m/sek.
Molde Seilforening stilte med
to seilere i år. Heller ikke under
NM ble det noen topp-plasseringer, men Johannes hadde et
flott race med en 12. plass.

Temakveld: Stikk på tur!
Det er sjelden det har vært
samlet så mange tilhørere
på temakveldene til Molde
Seilforening.

AV LARS WALLE • Leder for turkomitéen Kjell Fostervoll inviterte Jon Amtrup til å holde
foredrag i lokalene på Fjærestua, med tema turseiling langs
norskekysten og Svalbard.
De som møtte fikk se
mange flotte og inspirerende
turbilder med hovedvekt på
bilder fra Stadt og helt til 80
grader nord ved Svalbard. Vi
skal ikke se bort fra at flere av

de oppmøtte nå vil revurdere
sine turplaner om seilas til
sydligere strøk, og heller legge
turen nord om Hustadvika.
I tillegg til å fortelle om
flotte turmuligheter langs
Norges kyst, fikk vi også høre
Jons engasjement rundt problemet med forsøpling av
plast i havet, og at alle kan gi
et bidrag her.
Som en avslutning på temakvelden ble det diskutert
litt hvordan vi kan få til større
oppslutning rundt seilforeningens tur-arrangementer. Kjell
Fostervoll luftet muligheten
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TEMAKVELD: Seiling langs norskekysten var tema for kvelden.
om «Stikk ut» på sjøen kan
være et alternativ. Dette kan
være ett av flere tiltak turkomiteen kan ta tak i, for å
skape større engasjement for
tur-miljøet i Molde Seilforening i løpet av 2017.

SEILKURS

REGATTAKOMITEEN INFORMERER

Seilkurs ble arrangert
over fire kvelder i mai
2016 med 16 kursdeltagere.

Det har vært lavere deltagelse i regattaer i Molde Seilforening de senere årene.

AV CECILIE WOLD • Medlemmer av Molde Seilforening stilte med båter,
fire per kveld. Deltagerne
uttrykte at de hadde hatt
det artig, at det hadde
vært god stemning og at
de lærte mye. Kurset var
også kjekt for oss arrangører med mange positive og
lærevillige kursdeltagere.

AV CECILIE WOLD • Regattautvalget har hatt fokus på dette
gjennom hele året. Vi har prøvd på tiltak som informasjonsmøte for nye seilere og vi har gjennomført vårlig seilkurs. Vi
har opplevd at også deltagelse på resultatservice i etterkant
av regattaene har avtatt, men på slutten av året flyttet vi
dette til Fjærestua – med positivt resultat.
I tillegg har vi diskutert andre mulige tiltak som å anskaffe
to Expresser som lavterskeltilbud og for å muliggjøre éntypeseiling. Vi har valgt å legge dette på vent for ikke å konkurrere
med seilsportsligaen og J/70-satsingen i foreningen.
Regattautvalget vil veldig gjerne ha innspill fra foreningens medlemmer på hva vi kan gjøre for å få økt deltagelse i
regattaer i året som kommer.

