Fredag 20. juli fikk Molde Seilforening
besøk av seilere fra hele landet. Dette
hadde vi forberedt i lang tid, men det
føltes likevel litt uvirkelig at seileliten
i Norge plutselig var til stede i Molde.
Dette innledet en for oss svært begivenhetsrik og lærerik helg.
Båtene var klare til trening på
fredag, og utover kvelden ble det fine
treningsforhold på utlagte bøyer vest
for Scandic Seilet. Allerede på fredagen
begynte det å dukke opp fantastiske
bilder på sosiale medier av J/70er i trening med romsdalspanoramet og vindusspeilflatene på Hotell Scandic Seilet i bakgrunnen.
Lørdagens briefing markerte starten på arrangementet.
Seilsportsligastevnet i Molde ble arrangert samtidig med Molde
Internasjonale Jazzfestival. Molde Seilforening hadde derfor leid
inn Pål Austnes, en lokal seiler og musiker med fortid i SEILmagasinets redaksjon, til å spille Molde Canticle, Jan Garbareks
hymne til Molde. Stemningen ble satt med rolig musikk, og rolig
vind ventet også ute.
Vi var raskt klare til seiling, men dessverre ble det en del
forsinkelser på grunn av at regattaarrangøren SailLogic hadde
problemer med SAP. Dette, ikke minst kombinert med svært
skiftende vind som krevde hyppige baneomlegginger, gjorde at
det i løpet av lørdagen dessverre ble arrangert for få race både
etter seilernes og arrangørenes smak. Mot kvelden kom det fin
vind og vi fikk heldigvis utnyttet denne til å gjennomføre noen
fine race. Takk til seilerne som var velvillige til å holde på utover
kvelden etter en lang dag med mye venting.
Til søndagen var det meldt ganske tilsvarende forhold, det
vil si skiftende vind. På evalueringen etter lørdagens regattaer
ble det besluttet at vi, for å få arrangert flest mulig regattaer i
skiftende vindretning, måtte være supereffektive på banelegging. Dommerne var meget behjelpelige og tilbød seg å være
med på flytting av bøyer ved behov. Vi hadde dermed nesten en
båt tilgjengelig per bøye.
Heldigvis ble vinden langt sterkere enn meldt. Til tider
var vinden frisk og det førte til mye god underholdning for
tilskuerne på Seilet. Det var tidvis fullt med tilskuere på
brygga, og akkurat da var vi superfornøyde med at SailLogic er
kompromissløse på at seilsportsligabanen skal legges der vi får
vist frem sporten til flest mulig folk. Det har nok aldri tidligere
vært et seilarrangement i Molde som har fått så mye oppmerksomhet i bybildet. Vi håper og tror at dette kan være med på å
gi en rekrutteringseffekt til denne typen seiling i fremtiden.
Som forening var vi svært fornøyde med at vi sammen med
SailLogic klarte å arrangere et meget godt og kompakt seilarrangement i spektakulære omgivelser like ved Molde sentrum i
Moldes travleste tid under Moldejazz. Det frister til gjentakelse,
og evalueringene i ettertid får avgjøre om vi vil satse på å arrangere igjen. Morsomt var det i alle fall.
En stor takk til de av foreningens medlemmer som la ned en
enorm dugnadsinnsats på dette arrangementet!
Geir Oterhals, leder i Molde Seilforening
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60 barn og unge deltok på
vannaktiviteter i aktivitetsukene i sommer.
AV KARI BACHMANN • «Gøy
på vannet» er foreningens
aktivitetsuker i sommerferien
for barn og unge i skolealder,
med formål å fremme seiling
og lek på vannet som aktivitet.
Vi tenker også at slikt kan
bidra til rekruttering av nye
medlemmer til foreningen.
For noen av barna har det
blitt en tradisjon at en av sommerferiens uker tilbringes på
«Gøy på vannet». Noen deltar
også i to uker. I år var det godt
over 60 barn og unge som deltok. Selv om ikke alle deltar på
foreningens faste aktiviteter ellers i året, får de på den måten
opparbeidet seg grunnleggende
seilferdigheter og ikke minst
kjenne på seilgleden.
Foreningens ungdomsseilere, både de som fortsatt seiler
aktivt og de som har avsluttet
egen jollekarriere, deltok som
instruktører. Vi er så heldige at
vi har en stabil gjeng av supre
ungdommer som stiller år etter
år. Vi tror gleden er gjensidig –
finnes det noen morsommere
sommerjobb?
Barna fikk seile både i Optimist og RS Feva. Spesielt de
litt eldre barna syns det var
artig å kunne seile sammen
i en RS Feva. Fire stykker i
en jolle var visst ikke noe
problem. Vi har dessuten fått
en nyoppstartet klubb i byen,
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Vellykket og lærerikt stevne

«Gøy på vannet» er gøy

GØY: Det er morsomt å være flere i båten, syntes deltakerne.
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MILJØENGASJEMENT: «Gøy på vannet»-deltakerne samlet inn plast.
Molde SUP Crew, som også
deltok på aktivitetene. Leder
Steven Miller holdt kurs hver
uke i stand up paddling for
barna, og det viste seg å være
et svært populært innslag.
En av de store milepælene
for barna som deltok var på
slutten av uka å seile i egen
jolle over til Hjertøya, hvor
Seilerhytta ligger. Der ble
det grilling, lek og overnatting, og neste dag returseilas
over fjorden tilbake til Molde
og avslutning på Fjærestua
jolleanlegg. For mange var det

en stor opplevelse – tenk å ha
ferdigheter til å komme seg
over fjorden med kun vinden
som drivkraft! Barna syntes
dessuten det var stas å krysse
fjorden på en miljøvennlig
måte. Dette engasjementet
brukte de i år også til å samle
inn masse plast fra Moldeholmene, senere behørig levert
inn til miljøstasjonen.
Det blir definitivt to
aktivitetsuker neste sommer
også, én like etter skoleslutt
og én like før skolestart. Sett
av disse ukene allerede nå.
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Årets siste – Høststormen 2018
Lørdag 20. oktober stilte
så mange som åtte båter til
start i det som var Molde
Seilforenings siste regatta
for denne sesongen.

AV LARS WALLE • Seilasen ble
gjennomført i pent høstvær
og stort sett med vind gjennom hele seilasen. Løpet som
ble valgt var mer eller mindre
en rett linje mellom starten
ved Fjærestua og ut til Stabbeflua, like vest om Tautra.
Her ble løpet avkortet da det
ville tatt alt for lang tid å
seile tilbake til startutgangspunktet. Raskeste båt i mål
var «Jake» (J/70), som brukte

MOLDE SEILFORENING

MOLDE

JOLLEGRUPPA

HØSTSTORMEN: Ikke akkurat storm, men stort sett nok vind.
like over fire timer på de 11
nautiske milene.
Etter seilasen ble det
slik tradisjonen tilsier en
sosial samling på Skybaren på
Scandic Seilet. Her ble dagens

seilas med alle vurderinger og
valgene som ble tatt grundig
diskutert. Der var det også premieutdeling for dagens seilas.
De øvrige klassevinnerne var
«Numero Uno» og «Oter’n».

