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Det er viktig at det er gøy
NØTTERØY RUNDT 2018

Tidenes beste arrangement

Årets Nøtterøy Rundt kommer til å gå inn som den
beste i historien, med sol
fra skyfri himmel, varme og
flott vind fra nord.

START: Flotte vindforhold gjorde årets regatta til en av tidenes raskeste.

Tønsberg Seilforening er en
av Norges eldste seilforeninger og holder til på
Fjærholmen på Føynland.

ler videre reise nedover langs
norskekysten.
Havna har ca. 20 gjesteplasser. I tillegg er det ofte
mange ledige båser i helger
og i feritiden. De skal være
merket med grønne skilt, og
kan brukes av gjestende båter.
Det er vakt på området
hver dag fra klokken 20–24
(18–23 tirsdager og onsdager)

AV LINE BUTLER WANG • På
Fjærholmen finnes en stor
båthavn hvor alle ønskes velkommen i sommer. Området
kan by på flotte tur- og bademuligheter, og stedet er et
fint utgangspunkt på ferden
videre til Sverige, Danmark el-
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VARME: Sommerlige forhold.

Velkommen til Fjærholmen i sommer

HAVN: Tønsberg Seilforening
ønsker gjester velkommen til
Fjærholmen.
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VIND: Det var ikke lett å unngå
broach i nordavinden.

EIRIK BREKKE

AV EIRIK BREKKE • Den nordlige vinden gjorde at vi fikk
en av tidenes raskeste regatta,
samtidig med at båtene kom
veldig samlet til mål. Det ble
mange tette slagdueller gjennom Vrengensundet og ikke
minst gjennom Bjerkøysundet.
Det mest dramatiske som
skjedde var en motorbåt som
kom sigende og la seg på
startlinjen akkurat idet startskuddet gikk for klassebåtene.
Heldigvis ble det ingen kol-

skipper ble Synnøve Bohlin,
også fra RS Elite-klassen.
Komplett resultatlister ligger
på nettsidene våre.
Vel møtt til neste år.

EIRIK BREKKE

lisjoner og det hele løste seg
på en diplomatisk måte.
På den flotte nordlige brisen fikk alle like forhold hele
veien. Gjennom Vrengensundet
ble mange fristet til å ta opp
spinnakeren, og som vanlig ble
det en del broacher. Heldigvis
er ingen skader meldt.
For første gang benyttet
vi Manage2sail for påmelding
og resultater. Takket være
iherdig innsats av Johannes
de Vries, Dag Foss-Hansen og
Bjørn Wilhelm Wilhelmsen,
gikk både påmeldingen og resultatberegningen smertefritt.
Overall-vinner ble Ole
Rasmus Undrum i RS Eliteklassen, og beste kvinnelige
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Sesongen er godt i gang og en god
smak av sommer har vi allerede hatt. Vi
i Tønsberg Seilforening ser frem til en
fortsatt god og varm sommer.
Nybegynnerkurs for barn, og
seilkurs for ungdom og voksne er godt
i gang. Vi har noen flere nybegynnere
i år enn i fjor, og det er gledelig. Mer
aktiv markedsføring er kanskje litt av
årsaken, eller at det rett og slett er
flere som ønsker å prøve seiling.
Vi har 17 barn på kurs, hvor alle er
virkelig ivrige. De hadde to teorikvelder før første tur på vannet.
Vi har erfart at lite teori og mest mulig på vannet er en god
oppskrift, og at første tur i egen båt er uten seil. Barna taues
rundt for å få føling med båten sin, før de går i gang med seilingen. Det er utrolig spennende å se hvordan de mestrer dette,
og i år gikk det helt supert. Vi har vært heldig både med vind og
vær, og med ivrige seilere er det en god kombinasjon.
Det er viktig for oss i Tønsberg Seilforening at barna skal ha
det gøy. Lek er første betingelse for at barn skal trives. I tillegg
legger vi vekt på at foreldrene får en god opplevelse fra starten
av. Det arrangeres grillkvelder, seigmannregatta, og mamma- og
papparegatta hvor både nybegynnere, viderekomne 1 og 2, og
regattagruppen i Optimist er samlet. Dette gjør at fellesskapet
blir sterkere.
Tønsberg Seilforening kjører også et seilkurs for ungdom og
voksne. Dette er et tilbud for alle som har lyst til å lære seiling,
eller som har behov for litt oppfriskning. Kurset gjennomføres
med to teorikvelder og tre seilkvelder. Seilingen skjer i båter som
foreningens medlemmer stiller med, alt fra Princess og Soling til
stor båt. Når det gjelder rekruttering er det viktig for oss å ha et
tilbud til denne gruppen også, og vårt ønske er at flere fortsetter
seilingen og blir mannskap på andre båter, eller har lyst til å
seile selv.
Rekruttering er viktig i alle aldersgrupper, selv om fokuset
selvfølgelig er på barn. Tønsberg Seilforening må bli flinkere til
å se alle jollene under ett, slik at nybegynnere og viderekomne
1 får mulighet til å bli kjent med våre litt eldre seilere. De blir
«forbilder» for de yngre og har mye å lære bort.
Tønsberg Seilforening er stolte av at vi har tre seilere,
Mathilde Robertstad, Marie Jacobsen Lepperød og Sivert Foyn
Andersen, som skal seile EM i Optimist. Marie Butler Wang er
kvalifisert for JNoM. Det vitner om at vi har en god treningskultur, gode trenere, flotte seilere og et godt miljø i foreningen.
Seilsportsligaen er i gang og i første regatta i Bodø ble Tønsberg Seilforening nr. 3, noe vi er veldig fornøyd med. Vi gleder
oss til å følge med videre i sesongen. I seilsportsligaen er også
unge og rekruttering en viktig faktor for foreningen. Tønsberg
Seilforening stiller med ulike lag og ulik alder. Vi har mange
unge seilere med, og det er viktig for å beholde seilerne lenger.
Nå står juli måned for døren, og ferien er rett rundt hjørnet.
Vi håper det er masse sol og varme igjen, så vi alle kan nyte en
god sommer!
Hilde Johanne Syrrist, leder i Tønsberg Seilforening

som kan hjelpe til med å finne
ledig plass.
Ved betalt havneavgift får
du adgang til dusj og toaletter. I tillegg kan utplasserte
griller og bord benyttes. Til
Tønsberg sentrum er det ca
seks kilometer og nærmeste
butikk finner du halvannen
kilometer fra havna.
Velkommen til oss!

