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STORE GLEDER: Molde Race Week ble seilernes drømmehelg på fjorden – Molde Dream Week.

MOLDE RACE WEEK 2016

En uke på bare én helg

Molde Race Week burde –
som navnet sier – vart en
hel uke. Men årets utgave,
den tredje i rekken, ble
«bare» et tredagers arrangement. Vi sier bare, fordi
det sjelden har vært bedre
forhold og finere seilaser
i Moldefjorden enn under
årets Molde Race Week i
slutten av august.

AV ODD ROAR LANGE • Molde
Race Week er klubbens største,
årlige regattahelg med seilaser for storbåter fredag, lørdag
og søndag. Jolleseilerne har
sine seilaser lørdag og søndag.
For jolleseilerne ble arrangementet også årets kretsmesterskap og en av rundene
i Møre og Romsdal Jollecup,
som er kretscupen som seiles
i flere byer gjennom sommersesongen.
For storbåter ble fredagen
satt av til speedrace på bane
JOLLER I FARTA: Både Laser og
Optimistjoller seilte KM i Molde.

like utenfor klubblokalene øst
for Molde sentrum, mens lørdagen gikk med til langdistanseseilas foran byens sentrum.

PR-EFFEKTEN. Slike seilaser er
et viktig utstillingsvindu for
klubben, og det er ikke få Facebook-vegger som viser frem
flotte bilder av seilbåter etter
slike dager. Også i lokalavisen
gir slike fine dager fin eksponering av flotte seilbilder. For
klubber som hele tiden arbeider for å få nye medlemmer
og også kvittere for sponsor-

midler, er slik eksponering gull
verd.
Molde Race Week avsluttet
med baneseilas også søndag.
4-6 m/sek vind, over 20
grader i luften og solnedganger i verdensklasse. Nordvestlandet viste seg frem fra sin
beste sine under årets Molde
Race Week – som enkelt
kunne blitt døpt om til Molde
Dream Week.
MOLDE RACE WEEK: Bare tre
dagers uke i år.

ODD ROAR LANGE

Molde Seilforening klarte målsetningen om å holde plassen i andredivisjon
i seilsportsligaen! I det siste stevnet i
Bergen endte vi på en 9. plass, og sammenlagt i serien kom vi på åttende. Nye
seilere fikk prøve seg, og nye seilere er
blitt betatt av konseptet. Totalt er det
nå 14 moldeseilere som har fått prøve
seg i ligaen, derav fire ungdommer.
Vi takker Thor Due, Mathias Brevik,
Christian og Peder Oterhals Bachmann, Kjell Gunnar Rød, Kari Moen,
Jon Petter Hol, Kristian Bachmann, Lars Stian Walle, Thomas
Hjertø, Espen Lia, Elin Mjelde Gjerde og Kari Bachmann for en
flott representasjon av foreningen! Vi håper at disse og flere til er
interesserte i å stille også neste år.
Videre deltagelse i seilsportsligaen må nå grunnes på. Det har
vært veldig spennende og lærerikt for de som har fått være med.
For de som har hatt lyst og ikke har fått være med, håper vi
sjansen byr seg neste år. Det er meget positivt at Molde Seilforening nå har vært representert med voksenseilere på en nasjonal
seilarena igjen. Deltagelsen er ikke billig verken for seilerne eller
foreningen, men nå får vi vurdere om dette faktisk smaker mer
enn det koster.
Molde Race Week både smaker og koster. Få deltagere på
kjølbåtsiden gjorde dette til et kostbart arrangement, men det
smakte meget godt med sommervær og stabil vind hele helgen.
Fire baneseilaser og to distanseregattaer ble gjennomført. Varmen gjorde matteltet overflødig, og den sosiale rammen var topp.
Det var bra deltagelse på jollesiden, hvor det ble arrangert både
KM og MR-Cup. Til neste år burde vi hatt et mesterskap i en kjølbåtklasse for å fylle opp dette flotte arrangementet. Å kombinere
jollearrangement og kjølbåtarrangement på Lubbenes er ideelt.
Høsten er kommet og den første høststormen feier nå inn over
fjorden. Vi ser frem til de siste onsdagsregattaene og ikke minst
Høststormen.
Geir Oterhals, leder i Molde Seilforening

ODD ROAR LANGE

Smaker det mer enn det koster?

DUGNADSLØFTET OG ISTADFONDET
Molde Seilforening har mottatt velkommen pengestøtte.
AV LARS WALLE • Gjensidige Nordmøre og Romsdal markerte
nettopp sitt 175-års jubileum. I den forbindelse delte de ut fire
millioner kroner til 213 forskjellige organisasjoner. Molde Seilforening var heldige og mottok 20 000 kroner av disse.
Istad AS gir sponsormidler til lag og organisasjoner som
bidrar positivt for barn og unge i lokalmiljøet, og stimulerer
dermed disse til videre arbeid. Molde Seilforening var blant
mottakere fra Istadfondet i 2016.
Molde Seilforening takker for begge bidragene.
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