Vi har nettopp fått på plass enda to nye
RS Fevaer. Denne investeringen var helt
nødvendig. Det blir stadig flere jolleseilere blant oss. Etterveksten i år har vært
god etter at vi har markedsført vårt
tilbud til barn og unge med oppslag
der målgruppen vår og deres foreldre
ferdes. Vårt innslag i borgertoget på
17. mai, hvor vi profilerte oss på en forbilledlig måte, har nok også bidratt til
interessen for sporten vår. Med sprengt
jollekapasitet var det en kjærkommen
mulighet som åpnet seg da en sponsor tilbød hjelp. Mange takk!
Vi har vært heldige de siste par årene som har hatt tilgang
på dyktige seiltrenere. To sentrale trenere avslutter nå studiene
sine på Høgskolen i Molde og reiser tilbake til sine opprinnelige
regattabaner. Per Kristian og Elin skal begge to ha mange takk
for det arbeidet de har utført i seilforeningens tjeneste. I tillegg
mister vi en tredje dyktig trener som skal utenlands for å studere.
Denne avskallingen i tilgjengelig trenerkompetanse er betydelig
i en liten forening som vår. Men det er lov å håpe på at det til
høsten kommer nye seiltrenere for å studere i Molde. Vi står med
åpne armer for å tilby slike kapasiteter kveldsjobb i et trivelig
miljø. Ta kontakt!
Nykomlingen Molde Race Week arrangeres 15.–17. august.
Innbakt i denne regattaen er også årets KM for NOR Ratingbåter. I år blir MRW en prøveballong på noe som kan utvikle seg
til å bli noe mer enn en vanlig regatta. Ideen bak er at det skal
skapes liv og røre også utenom den sportslige aktiviteten. I skrivende stund er ikke konseptet ferdig snekret, men vi håper og
tror at MRW skal bli en årlig attraksjon i regionen vår. Unge og
eldre seilere og alle andre som har en dragning mot det maritime
– velkommen skal dere være!
Gøy på vannet-uken for barn og unge arrangeres 11.–15. august. Her kan alle som er nysgjerrige på seiling få prøve seg under
trygge forhold og kyndig veiledning. En av dagene skal barna seile
langtur helt ut til Seilehytta hvor det blir grilling ved ankomst. I
løpet av uken blir det også plass til mye annen moro enn kun seiling. Fisketur, stand up-padling og windsurfing er blant aktivitetene de unge kan fryde seg med. Skulle ønske jeg var barn igjen!
Men før alt dette skjer skal de fleste av oss nyte noen fine
dager og uker på sjøen uten å tenke på at en må hjem igjen om
kvelden for å gå på jobb neste dag. Kanskje skal du ankre for
natten i en lun vik, fortøye i en ny gjestehavn eller kose deg på
Seilerhytta vår. Uansett ønskes du og dine en riktig god seilferie!
Geir Berg Oshaug, leder Molde Seilforening.

KOSTE SEG PÅ REGATTABANEN UTENFOR FJÆRESTUA: Fra Molde deltok Peder Otehals Bachmann, Eivind
Nielsen, Øyvind Andreas Opdahl, Simen Herskedal, Ingrid Bachmann, Hanna Kristoffersen, Johannes Hammersvik Molvik, Hedda Devold, Anna Charlotte Devold Gåsøy Holsbøvåg og Ulrikke Devold.

Koste seg på jollecup i Molde

Unge seilere fra Molde og
Ålesund koste seg på jollecup utenfor Fjærestua i
slutten av mai.

AV KJELL HERSKEDAL • Jentebåten med Ingrid Bachmann og
Hanna Kristoffersen fra Molde Seilforening vant klassen
for RS Feva. Ulrikke Devold
fra Molde var eneste deltager i
Zoom8-klassen denne gangen.
Sigrid Hammersvik Molvik
(13) fra Molde Seilforening ble
nr. 3 i A-klassen. Årsaken til at
hun ikke nådde høyere opp på
resultatlisten, var nok lite vind.
– Jeg liker meg best når det
blåser mye slik at jeg kan «ri
amerikaner», sier Sigrid. Det
betyr å henge godt utenfor
båtripa. Under regattaen var

det lite vind, spesielt lørdag.
Sigrids far, John Molvik,
er jolleansvarlig i Molde Seilforening. Deltagelsen på årets
jollecup i Molde var litt dårligere enn i fjor. Det kom ingen
verken fra Kristiansund eller
Ulsteinvik, men 18 unge seilere fra Molde og Ålesund hadde
to trivelige dager på fjorden.
Molvik forteller at jollemiljøet i Molde Seilforening
består av 25–30 unge mellom
9 og 16 år, fra begynnerstadiet til de litt mer erfarne som
også deltar nasjonalt. I sommer er det intensivkurs for nye
rekrutter.
– Det er tidkrevende for
foreldrene, men de unge har
mye igjen for å være med i
seilsporten, sier Molvik.

Klassevinnere på MR-Cup
i Molde:
Feva Klasse: Ingrid Bachmann/Hanna
Kristoffersen,
Molde Seilforening. Optimist
A-klasse: Ingrid Bøen, Ålesund Seilforening. Optimist
B-klasse: Auguste KorsnesBriouze, Ålesund Seilforening.
Zoom 8-klasse: Ulrikke Devold,
Molde Seilforening.
JOLLECUP: Stor aktivitet ved
Fjærestua og Moldefjorden.

KJELL HERSKEDAL

Sesongen er godt i gang!

OTER`N OG NINI ROLL BEST I GOSSEN RUNDT
AV GEIR OTERHALS • Et eldgammelt visdomsord fra
Gossen sier at «Når Julsundet
e ilt, e havet stilt!». Det var en
stille seilas rundt ytre deler
av Gossen, mens Julsundet
til tider var ilt! Havtåka kom
etter hvert sigende med et
bra vindtrøkk i front. Denne
vindbølgen surfet båtene
på helt hjem til Seilerhytta.
OTER´N (Maxi Fenix) med
Mats og Terje Kirkeland vant
suverent overall. NINI ROLL
(Beneteau 25) vant klasse 1.
Gossen rundt hadde i
år ny innpakning. Start fra

Nerbøvågen, seiling i retning mot klokka til vi møtte
Julsundet igjen og målgang
ved Seilerhytta. Regattasjef
Kjell Fostervoll hadde muligheter til å avkorte løpet ved
flere merker underveis, men
valgte å sende båtene helt
hjem. Det ble en ubetinget
suksess.
Premieutdelingen
ble
foretatt på Seilerhytta etter
endt regatta, der Astrid Andersen og Bjørn Rasmussen
hadde fyrt opp grillen. Det
ble en trivelig avslutning med
en samling av seilere rike på
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VINNERE: Over all-vinnerne
Mats og Terje Kirkeland.
opplevelser, sol og vind.
Takk til regattasjef Kjell
Fostervoll som igjen stilte
opp og lagde en fantastisk
regatta for Molde-seilerne!

MATS KIRKELAND

NINI ROLL og LURIE vant Romsdalsfjorden Rundt

VINNERE: Vinner av klasse 1 fra venstre Elin Gjerde, Bounty Selman og
Kari Bachmann. Ole Arnfinn Ellingsgaard gikk av med seieren i klasse 2.
NYTT FRA MOLDE SEILFORENING • moldeseilforening.no

Romsdalsfjorden Rundt ble
en vindmessig utfordrende
regatta for de 12 båtene
som stilte til start.
AV MATS KIRKELAND • Gode
veivalg og riktig seilføring ble
avgjørende. Romsdalsfjorden

Rundt er en gjev og tradisjonell regatta i regi av Molde
Seilforening hvor det blir delt
ut evigvandrende pokaler for
klasse 2 og overall.
Det ble mange dueller og
både veivalg og båtfart ble
avgjørende for resultatet.

Etter en tett og intens
kamp ble klasse 1 vunnet av
Team NINI ROLL (Beneteau 25)
med skipper Kari Bachmann. I
klasse 2 var det LURIE (Scampi
30) med skipper Ole Arnfinn
Ellingsgaard som kunne juble
over en suveren seier. LURIE
hadde gjennom hele regattaen gode veivalg og bra båtfart
som gjorde utslaget her.
Se resultater på www.moldeseilforening.no.
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