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Pause før ny sesong
Etter en fin lang høst tror jeg mange har
tatt en velfortjent pause. Etter at kjølbåtene kom på land, har en aktiv jollegruppe holdt liv i Fjærholmen i helgene.
Vår eldste optimistjolleseiler, Vilde
Berg, var med på det norske VM-laget
som tok sølv i lag-VM. Dette er en fantastisk prestasjon, og vi må helt tilbake
på tidlig 1980-tallet for å finne tilsvarende resultater i et Optimistjolle-VM.
Vi gratulerer Vilde med flott seiling.
For de av dere som har tatt turen ut
på Fjærholmen i det siste, har dere sikkert observert at bjørketrærne rundt Seilerstua er fjernet. Disse trærne var dessverre blitt
gamle og etter en ulykke i august ble det bestemt at de måtte
ned. Stor takk til landkomiteene som passer på området for oss.
Jeg observerer at stor-NM-konseptet for jolle og brett er historie, og at klasseklubbene overtar ansvaret for neste års NM.
Dette er sikkert bare positivt for de foreningene som aldri har
hatt anledning til å arrangere et stor-NM. Dermed får «alle» mulighet til å seile NM på hjemmebane hvis foreningen har lyst til
å arrangere. Det er få klasser med mer enn 50 joller og det tilsier
at mange flere har anledning til å arrangere. Det enkle er ofte det
beste, var det noen som sa!
Sesongen 2015 er godt planlagt allerede og terminliste vil
være på plass tidlig i januar. I tillegg til våre faste arrangementer vil vi i 2015 arrangere norgescup for joller og NM i ORCi. Vi
ønsker også å få til en kjølbåthelg i slutten av august med «Tobakksrullen Kjølbåt-Cup».
Vi vil også i vinter arrangere temakvelder i klubbhuset på
Fjærholmen. Dette var kjempesuksess i fjor, og vi håper å gjenta
suksessen! Ha en fin førjulstid.
Ole Rasmus Undrum, leder i Tønsberg Seilforening

Hundrevis av timer med seilglede
Regnskapet for RS
Elite-klubben i Tønsberg
Seilforening går med stort
overskudd. Etter fire år har
seilere fra 7–70 år hatt
gleden av å seile regatta
i vår raskt voksende flåte
av til nå åtte båter. I 2015
budsjetterer vi med 12.
AV ESPEN AKER • Tønsberg
Seilforening er hjemmet for
Princess, som er Norges mest
vellykkede klassiske regattabåt av tre. En kjølbåt i familie
med Drake, Soling, Knarr og
IOD. RS Elite er en moderne
utgave av denne.
Moderne å se på med karbonfiber mast, plastikkseil og
kulelagret dekksutstyr, men
med linjer som er harmoniske
og klassiske. Opplevelsen av å
seile denne båten er lett gjenkjennelig for oss som liker taktiske båter. Farten er god. Vår
RS Elite på 24 fot gjør unna
onsdagsregattaen på samme
rundetid som en 35-foter. Tønsberg Seilforening ønsker ikke
lenger at vi konkurrerer mot
NOR Rating-båtene. Vi vinner
for mye. Så nå seiler vi klasse.
Om bord i våre RS Elitebåter kan vi konsentrere oss
om å seile fort. Seilmanøvrene
er enkle. Spinnakeren spretter
opp av seg selv i rundingen fra
en tunnel. Drar vi i andre enden
av fallet, er den tilbake. Fokka

er selvslående på kulelagret
skinne. Storseilet står alltid bra
med lange spiler og i stabil duk.
Masten trimmes på sekunder
ved å regulere lengden av forstaget med en haling.
Båten veier 975 kilo som
er halvparten av en Express.
Da blir det ingen store krefter
som er vanskelige å temme.
Seilarealet er stort med et
storseil med lange spiler og
bred topp. Vi har fart når andre ligger stille. Skroget er moderne bygd i sandwich i gode
materialer.
Byggemetoden er dyr, men
best. Mye vekt ligger i en blybulb. Båten står på bena når det
blåser uten at mannskapet behøver å ha hele kroppen utenbords. Vi seiler etter de engelske
klassereglene. Der står det at
knærne må være innenfor karmen når man rir. Denne båten
kan seiles av knakende gamlinger og av spretne ungdommer!
Onsdagsserien ble vunnet
av de eplekjekke ungdommene
for fjerde året på rad. 3–5 tenåringer seiler sammen. De seiler RS Elite i tillegg til å satse
i jolle. Det er derfor de blir så
gode. En flermannsbåt gir gevinst i seilglede, kameratskap
og kunnskap. Disse ungdommene vil vi lettere kunne beholde i seilmiljøet. Nå har vi
fått en ungdomsbåt til!
Ungdommene må imidlertid

kjempe hardt. Blåser det godt,
må de fylle opp med et par ekstra for å holde følge. I år blåste
det godt i klubbmesterskapet.
Da vant tjukkasene på femti
sølvpokalen. Er det lureføre, må
de skjerpe seg for å holde følge
med damebåten. I starten må
de passse seg for oss andre som
tar en grosshandler.
Ungdommene har hvert år
vunnet pokalen for laget med
best deltagelse på onsdager.
RS Elite er nå båten med
best deltagelse. Internasjonalt
er trenden å seile mindre og
enklere kjølbåter. Vår båt er
ingen sportsbåt, men en harmonisk og rask båt som seiler
godt under alle forhold og som
alle kan beherske.
Avkastningen på vår investering er nok blant de bedre i
seilbåtverdenen.

RS ELITE: Lettseil og rask kjølbåt.

Fortsatt en oppnåelig OL-drøm
Helene Næss og Marie
Rønningen greide ikke å
nasjonskvalifisere seg til OL
i årets 49er FX-VM. Men
de mener OL-deltagelse
fortsatt er innen rekkevidde
og jobber hardt for å nå
dette målet.

OL-DRØM: Tønsberg-jentene Helene Næss og Marie Rønningen jobber
knallhardt for å komme til OL i Rio.
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AV HELENE NÆSS • Vi hadde en
bra start på VM og følte alt
gikk som det skulle. Det var
svært vanskelige forhold med
enten for lite vind eller for
mye, noe som resulterte i mer
venting på land enn seiling.
Generelt var mesterskapet
preget av skiftende vind og
vanskelige forhold. Noe som
var frusterende både for arrangører og utøvere.
Vi seilte bra gjennom kvali-

fiseringen med flere plasseringer helt i toppen. Noen småfeil
kostet oss en del poeng, men
vi kvalifiserte oss likevel til
Gold Fleet med god margin.
Det er i Fleet Racingen den
virkelige konkurransen begynner. Her seiler de beste mot
hverandre i alle race og hver
minste lille feil koster mye. Vi
fikk virkelig smake på hva det
kreves for å være stabilt med
i toppen! Vi startet ofte hvert
race bra, men små feil hele
veien gjorde at avslutningene
ikke var helt der vi ønsket.
Vi tar med oss masse verdifull erfraring fra VM. Vi har
funnet ut hva vi er virkelig
gode på, og hva vi trenger å
jobbe mer med for å henge
med blant verdens beste.
Dessverre klarte vi ikke nasjonskvalifiseringen. De første
10 nasjonsplassene til OL i Rio
ble delt ut under VM, og vi
fullførte som 14. nasjon og på
en sammenlagt 25. plass. Det
er totalt 25 nasjoner som får
delta i OL, så en plass er så

absolutt innenfor rekkevidde!
Alt i alt er vi ikke helt fornøyd med hvordan vi til slutt
endte opp i VM. Innledningen
var god, men vi hadde en dårlig siste dag som dessverre
ødela mye for oss. Men nå
har vi lagt VM bak oss og ser
fremover mot en hektisk vinter
med mye trening! Først noen
uker på vannet her hjemme,
kombinert med mye fysisk
trening. Etter et lengre treningsopphold i Australia og
World Cup i begynnelsen av
desember, tar vi i januar turen
til Miami for enda mer trening
før vi igjen avslutter med en
World Cup. Etter det foregår
det meste av treningen vår i
Europa hvor World Cup/europacupen vil foregå.
Å ta medalje i Rio er noe vi
tenker på og jobber mot hver
dag. Vi vet veien er lang, men
den er absolutt ikke uoppnåelig. Det er tett i toppen, og vi
har vist ved flere anledninger
at det er der vi hører til!

