MOLDE
Seilforening
Hvileløst har du gått rundt deg selv helt
siden i oktober. Nå er båten endelig
blankpolert og fin. Du har allerede deltatt på flere regattaer og hatt fine turer
til seilerhytta og ut til de idylliske øyene
på Romsdalskysten. Er det ikke herlig?
Nå gjelder det bare å utnytte sesongen optimalt. Komme seg utpå og delta
i det som skjer i regi av Molde Seilforening. Terminlisten for regattaene finner du selvfølgelig på hjemmesiden vår.
Her finnes noe for enhver smak; korte
onsdagsregattaer og lengre helgeregattaer. Årets pinsecruise er
også annonsert på hjemmesiden. Med det fine været vi alltid har
i pinsen blir dette en av dine herligste og mest sosiale turer i år!
For mange blir Intercity-seilasen fra Molde til Ålesund et annet høydepunkt. I år er det satt ned en egen komité med medlemmer fra Molde Seilforening og Ålesunds Seilforening som skal revitalisere denne regattaen for ytterligere å øke deltagelsen. Årets
utgave tegner til å bli den beste og mest minnerike Intercityseilasen i historien. Bli med du også da vel!
Det gode arbeidet i jollegruppen de siste årene har i år gitt
resultater i form av debut i norgescupen. Med kjempefin seiling
i Moss i april, representerte jolleseilerne våre Molde Seilforening
på beste måte. Vi ønsker dere lykke til videre i sesongen. Jolleseilerne våre forbereder seg også til pinseleiren i Tønsberg. Dette er
et flott arrangement hvor det sosiale aspektet er godt ivaretatt
med ulike aktiviteter på land etter intense seiløkter på fjorden.
God tur!
Seilkretsen revitaliserer Møre og Romsdal-cup for joller i år.
Jeg håper satsingen blir vellykket. Samarbeidet mellom foreningene i kretsen vil utvikles og seilerne får treffe nye venner fra
andre, men ikke så fjerne fjordarmer. Det blir helt sikkert gøy og
vil gi enda en ekstra piff til jollesatsingen som gjøres rundt om i
kretsens foreninger. Til helgen kommer MR-cupen til Fjærestua.
Jeg anbefaler deg å ta turen innom for å se de flinke seilerne og
være en del av folkelivet.
Sees på fjorden!
Geir Berg Oshaug, leder i Molde Seilforening

PRIVAT

Sesongen er i gang i Molde
FØR SESONGSTART: TEA ligger ved gjestebryggen i Øye i Hjørundfjorden.

SKI OG BÅTLIV

Kombinerte topptur og seiltur

Da temperaturen i påsken
tilsa at båtsesongen var i
gang, så gjengen fra Molde
sitt snitt til å kunne kombinere seiltur og topptur.
AV MATS KIRKELAND • Thomas
Welle og kompisene Olav Melsæter, Johannes Hvidsten og
Kristian Klemetzen benyttet
seg av den flotte muligheten vi
har til å kombinere ski og båtliv.
Thomas fikk låne en X-442 av
sin far, og turen fra Molde gikk
først til Ålesund før de gikk til
Øye i Hjørundfjorden.
– I Øye er det en fin gjestebrygge på om lag 30 meter. Her
er det tilrettelagt med strøm
og et sanitæranlegg med dusj
og vaskemaskin. Men vi fikk
merke at båtsesongen ikke helt

var kommet i gang ennå, for
sanitæranlegget var fortsatt
stengt og landstrømmen ikke
tilkoblet, sier Thomas Welle.
– Fjellet vi hadde satt oss
som mål å bestige, var Slogen
(1560 moh), forteller Johannes Hvidsten.
– Vi hadde regnet med 6–7
timers tur. Vi kom ikke opp til
toppen fordi vi vurderte skredfaren til å være altfor stor.
Slogen er en svært bratt topp,
og i tillegg både hørte og så vi
flere plasser rundt oss at det
løsnet store skred av seg selv.
– Opp den første lia var det
svært mye kratt og litt kinkig
å gå med skiene på ryggen. Vi
kunne ikke ta på oss skiene før
vi var oppe på rundt 500–600
meter over havet. Vi gikk på

Siste innspurt før sesongen

DETTE SKJER I MOLDE SEILFORENING:
MR-Cup joller
Gossen Rundt
Intercity Molde – Ålesund
Siste regatta i vårserien
Jazzregatta
Gøy på vannet – seileruke for jolle
Molde Race Week / KM
Spectra Marine Molde Doublehanded
Moldemesterskap joller
Siste regatta i høstserien
Høststormen
MATS KIRKELAND

24.–25. mai
24. mai
14. juni
2. juli
19. juli
11.–15. august
15.–16. august
13. september
21.–22. september
15. oktober
18. oktober
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SISTE FINPUSS: Kjell Inge Kirkeland gjør siste finpuss på sin Sun Fast
37 før han er klar for både regatta og seilturer.

en mindre topp rett i forkant
av Slogen og fikk noen fine
svinger på vei ned igjen i myk
påskeslusj-snø. Det hele ble
avsluttet med et forfriskende
bad nede ved båten.
– Det er første gang vi gjør
dette og vi kan virkelig anbefale andre seilere i området å
benytte seg av denne kombinasjonen. Vi har en drøm om
å reise til Lofoten med seilbåt
og gå toppturer der oppe for
å oppleve litt andre steder av
Norge, sier Hvidsten ivrig.
Tilbaketuren fra Øye til
Molde var på 65 n mil og
foregikk i strålende påskesol.
Nå skal båten benyttes av eier
Cato Welle som har planer om
å delta på de større regattaene i regi av Molde Seilforening.

Båtpussen var i påskeuken
i gang for fullt ved Molde
Båthavnlag AL, og regattabåtene hadde siste innspurt
før sesongen startes med
vårserien.
AV MATS KIRKELAND • Mange
eiere går til innkjøp at nytt og
lettere utstyr med ambisjoner
om å kunne gjøre det enda litt
bedre enn i forrige sesong, og
ambisjonene er det ingenting
å si på. Andre seilere har mer
fokus på det å ha god plass og
utstyr som øker komforten til
turene gjennom sesongen. Felles for alle båteierne er at de
klør i fingrene etter å få båten
på vannet og komme i gang
med sesongen 2014.
Vi er så heldige å ha god
plass og vi har stor kran ved
den største båthavnen i Molde
så vi kan ta opp båten og gjøre
unna båtpussen. Båthavnen
ligger også like ved området
der Molde Seilforening holder
til.
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