MATS KIRKELAND

MOLDE

Flott sommer på hell!

INTERCITY MOLDE – ÅLESUND

Ungdommen vant spinnakerseilas

Vi har hatt en super sommer med lange,
varme dager på sjøen. Mange av dere
har hatt en uforglemmelig ferie i seilbåten hvor det å være underveis for seil
under en varm sol og med passende
vind har vært lykken over alt.
På Seilerhytta har det vært badet
som aldri før og de nye badestigene
våre har kommet til sin rett. Inne i hytta
«shinet» vi opp gulvet i fjor og fikk nye
stoler i år. Utover høsten får vi fortsatt
mange fine kvelder i lag der ute i Moldefjordens perle. Velkommen skal du være.
På regattabanen er vi i gang med høstserien på onsdagene. I
vårsesongen var det i snitt 13 båter på startstreken. 20 ulike båter stilte til start. Onsdagsregattaene er et gratis lavterskeltilbud
som gir nye seilere en bratt læringskurve og mer erfarne seilere
får sitt ukentlige adrenalin-kick. Regattaene avsluttes på sosialt
vis med en hyggelig prat på brygga eller på klubbhuset til Molde
Båthavnlag. Der blir resultatene lest opp og vi gjenopplever regattaen på storskjerm via trackingsystemet, mens vi spiser vafler
og drikker kaffe. Dette er et veldig hyggelig avbrekk i hverdagen
og kan uten forbehold anbefales til alle våre medlemmer. Håper
vi ses.
Snart arrangeres Spectra Marine Molde Doublehanded. Denne
regattaformen har de siste årene fått stadig nye tilhengere landet
over. Det er gøy og utfordrende å seile med kun to om bord. I fjor
stilte 11 båter til start og vi hadde en hyggelig avslutning på Seilerhytta med premieutdeling, kaffe og kake. Vi skal sørge for god
plass på startlinjen og jeg håper du også stiller i år. Mange takk til
Spectra Marine som stiller med fristende premier også i år. Ses vi?
Det har vært god fart i jolleseilingen vår i sommer og over
20 unge koste seg en hel uke i august når vi arrangerte Gøy på
vannet. Når Moldemesterskapet arrangeres for joller får vi se
flott seiling inne på banen ved Fjærestua. Der vil våre aller yngste
medlemmer kjempe om heder, ære og mestring i Optimistjoller
og RS Fevaer. Jeg anbefaler deg å ta turen innom og oppleve ekte
idrettsglede.
Geir Berg Oshaug, leder Molde Seilforening

Når InterCity blir seilt
sør for Otrøya, er det en
regatta som ofte avgjøres av viktige kursvalg
basert på lang erfaring med
Romsdalsfjorden. De yngste
lyktes med både veivalg og
båthåndtering.
AV GEIR OTERHALS • Ungdommene i Bavaria 40-en AMIGO
VII kan umulig ha rukket å
opparbeide seg så lang erfaring med fjorden, men de viste
at de gjør gode valg, seiler
svært godt og håndterer båten
på ypperste måte. Det førte til
suveren seier i InterCity 2014!
Molde Seilforening gratulerer
AMIGO VIII og skipper Andreas S. Larsen med seieren!
Det var meldt meget kraftig nordøstlig vind til årets InterCity. Det var nok årsaken til
at regattasjef og startansvarlig valgte løp 1, sør for Otrøya.

best av moldebåtene med en
flott tredjeplass, foran KIKKEN
(Sun Fast 37) med Kjell Inge
Kirkeland som skipper på fjerde.
20 båter + sol + bra vind
= en bra regatta! Det var tre
turbåter med på seilasen, men
vi ser for oss at dette ville
vært en fantastisk turregatta
for langt flere. Det som er
absolutt mest positivt med
regattaen, er likevel at det er
rekruttering til kjølbåtseiling
blant yngre seilere.
Positivt er også atmosfæren rundt regattaen. Det er
svært trivelig å ligge i Brosundet etter endt regatta. Trivelig
er også festen på Gåsholmen
på kvelden.
Molde Seilforening takker
Ålesunds Seilforening for regattaen og festen. Vi ser frem
til å fortsette samarbeidet om
InterCity i fremtiden!

ringsarena, i tillegg til at det
er god seiltrening og seilerne
blir enda bedre kjent med
hverandre. Av de 26 påmeldte
deltagerne i år, var det 10
deltagere som ikke har vært i
seilbåt tidligere.
– Uken ble avsluttet med
overnatting på Seilerhytta, og
vi håper hele opplegget ga
mersmak, sier Molvik.
– Årets arrangement er som
tidligere nevnt det første i rekken. Vi vil benytte erfaringen
fra årets arrangement i vurdingen av om dette skal bli en
årlig begivenhet, avslutter han.

GØY PÅ VANNET: Jollegruppen på
Moldefjorden.

Vi har tatt en prat med
John Molvik som er leder i
jollegruppen angående deres
nye satsning Gøy på vannet.

TERJE MELSÆTER

Seilerhytta eies av seilforeningen og er et sosialt samlingssted som særlig blir mye
benyttet i sommerhalvåret. I
skrivende stund lader seilerne
opp til Molde Race Week som
er rett rundt hjørnet. Mer om
dette kommer i neste utgave
av SEILmagasinet.
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Vinden viste seg å bære godt
på hele innsiden av Otrøya, så
valget var bra, selv om den
kraftige vinden uteble. Forholdene var jevne og de fleste
båtene seilte med spinnaker
fra start til mål!
JYPLINGEN (Farr 30) med
skipper Trygve Bjørlo sikret seg
en «line honour», men forspranget til Melges 24-ene var ikke
stort nok. Melgesen med Stian
Ona som skipper på ILTER vant
duellen med 11 sekunder og
ledet også båten inn til seier i
den høyeste ratingklassen foran
Melgesen WIKI MOKU med Kjetil Øverås som skipper. JYPLINGEN kom på tredje. AMIGO VII
gjorde heller ingen feil i slutten
av løpet og seilte inn til klasse
seier i den laveste ratingklassen
i overkant av to minutter foran
BANNER´N (Banner 33). SIXPACK (Beneteau 25 Platu) med
Are Haslund som skipper ble

Gøy på vannet

EN FANTASTISK SOMMER PÅ MOLDEFJORDEN
AV MATS KIRKELAND • Det er
mange år siden vi har sett så
mye båtliv på Moldefjorden
som denne sommeren. Fantastisk vær og vakre omgivelser har gjort at båtfolket har
benyttet båtene sine i større
grad enn tidligere. Vi i Molde
Seilforening er så heldige å
ha Seilerhytta på Hjertøya.
Brygga har gjennom sommeren vært fyllt med seilere i alle
aldersklasser. Dette er en perle
av et sted og har vært foreningens klubbhus siden 1921.

SPINNAKERE: Flott skue rett etter
start i årets InterCity-regatta.

AV MATS KIRKELAND • – Hva
innebærer Gøy på vannetarrangementet?
– I år bestemte vi oss ganske tidlig for at vi ønsket å
gjennomføre sommerskole. Vi
har med oss seilere fra 7–16
år på seilskolen og det er i alt
26 deltagere, forteller Molvik.
– Seilskolen er hovedsakelig
en seilskole, men det legges
opp til sosiale aktivteter mellom slagene.
– Vi starter dagen med felles
frokost og litt «bli kjent»-aktiviteter, før vi drar i gang første
økt med briefing, rigging og
seiling. Deretter lager barna og
ungdommene lunsj. I lunsjpausen er det lagt opp til badeaktiviteter og brettseiling, sier han.
Gøy på vannet-uken skal
fungere som en rekrutte-

ODD ROAR LANGE

SEILFORENING

JAZZREGATTA
AV MATS KIRKELAND • Årets
Jazzregatta ble gjennomført med 11 båter fra Molde Seilforening. Shortsføre
i strålende solskinn og 1-4
m/sek fra vest-sørvest. Regattaen ble gjennomført
lørdag i jazzuken og det
ble et flott skue med mye
publikum fra sentrum. Vi
gratulerer JYPLINGEN (Farr
30) med skipper Trygve
Bjørlo med seier i klasse 1
foran NINI ROLL (Beneteau
25 Platu) med Tor Kristoffersen. OTER`N( Maxi Fenix) med Mats Kirkeland
seilte inn til seier overall
og i klasse 2 foran FURIA II
(Express) med Vidar Skaar.
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