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Mye utstyr, stort ansvar
Ja, nå som vi i Fredrikstad Seilforening vil at flere av styrets medlemmer
skal skrive lederspalten, så er det avdelingen for barn- og ungdom som får
starte.
Heldigvis er det stadig flere barn
og unge i foreningen vår. Vi har mange optimistseilere og tallet på killingseilere er økende. Hele 15 Killinger
som eies av medlemmer kommer til å
ligge ved anlegget i år. Det blir noe å
gjøre på Slippen hele uken gjennom
for hele familien, med egentrening på mandager, fellestrening
på tirsdager, onsdagsseilas og seiling med Killing tirsdager eller
torsdager. Mulighetene er mange, og vi vil at stedet skal brukes
så mye som mulig.
Da jeg spurte noen av barna hva de synes var bra med Fredrikstad Seilforening, svarte de: «Kult sted med masse ting vi får
bruke.» Da jeg spurte hva de mente med «ting». Svarte de i kor:
«Båter og brygge vel!».
Ja, det de satte mest pris på var å være på plassen og leke
og lære om seiling og bruk av båt. Det er et fristed for dem med
mange muligheter til læring, finne nye venner og lage seg egne
nettverk som er sunne. Helt topp! Det synes vi og. Det er akkurat
sånn vi vil ha det.
Men så er det «de kule tingene», da. Nemlig, båter, seil, joller,
hengere, bøyer og dregger, ja, listen er lang. Foreningen har skaffet stadig mer flott utstyr, og nå må vi alle sammen passe godt
på det vi har fått, slik at vi kan ha glede av det lenge! Båter og
motorer skal passes på, vedlikeholdes og være klare til nestemann
som skal bruke det. Det samme gjelder hengere, bøyer, tau og
dregger. Det skal være i orden og settes på plassen sin etter bruk.
Vi håper at motivasjonen for å ta vare på «de kule tingene» økes
når det er nytt og flott.
Nå ligger sommeren snart foran oss, hver dag blir stadig lysere
og vi kan begynne å glede oss til lange dager i skjærgården og på
Slippen. Vi håper alle barn og unge nyter friheten og alle goder
som følger med det å være medlem; at foreldre og foresatte blir
med og bruker stedet for det det er verdt. Men at alle også tar
ansvaret som følger med. Da blir Slippen det paradiset vi ønsker
det skal være.
Ha en god vårsesong med mye vind i håret!
Jørgen Oksmo, styremedlem i Fredrikstad Seilforening

VINNER: Geir Begby ble årets seiler i Fredrikstad Seilforening 2013.

GODE FREDRIKSSTADSEILERE

Hemmeligheten: Bruk mye tid på vannet
Vinneroppskriften: Lær av
de beste og bruk mye tid på
vannet.
AV ENDRE STEINBRU • – Vi prioriterer det sosiale, sier Geir
Begby. Skal du få med deg folk
til å seile, må du ikke presse så
hardt at det går ut over trivselen om bord, understreker han.
På spørsmål om hva som
skal til for å bli god til å seile,
svarer han:
– Du må seile mye, og ved
å seile sammen med gode seilere og ved å være ivrig selv,
får man mye med seg,
Geir begynte å seile først i
voksen alder.
– Jeg seilte med Morten
Svendsen, og vi tapte hver
eneste gang, forteller han.
Da han var 29 år, kjøpte
han sin første båt og begynte
å seile ondagsregattaer.
– Jeg var heldig og fikk med
Tor Kristian Theodorsen. Han
er en god seiler, og jeg lærte
utrolig mye, forteller han.

SEKS NYE OPTIMISTER FRA SPAREBANKSTIFTELSEN DNB
Under Barneidrettens
dag i Østfoldhallen 1.
februar mottok Fredrikstad
Seilforening en gave fra
Sparebankstiftelsen DNB på
96 000 kroner. Gaven skal
gå til anskaffelse av seks
nye Optimistjoller.
AV CHRISTER MORTENSEN •
Gavemidlene fra Sparebankstiftelsen DNB gjør det mulig

for Fredrikstad seilforening å
tilby seiling til minst seks nye
barn i 2014. Vi håper å få til to
treningsdager i 2014, og da vil
12 nye barn kunne kunne nyte
godt av denne gaven.
Selv om seilforeningens
joller vedlikeholdes godt, er
det slitasje og behov for å fornye jolleparken. De siste årene
har vi klart å møte den økte
etterspørselen med lån av jol-
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ler både fra Hvaler Seilforening og Engelsviken Seilforening, men en del av utstyret
har vært ganske så utrangert.
Med disse nye jollene får foreningen et mye bedre tilbud
til barna.
Kjenner du noen som ønsker å begynne med seiling?
Ta kontakt med Christer Mortensen på mortec@online.no
eller mob 992 34 808.

Geir har aldri gått på seilkurs, men han er ivrig og ble
med Per Helgesen i H-båten
når han fikk sjansen. Det er en
erfaring som han setter stor
pris på.
– Når du seiler sammen
med gode seilere, gjelder det å
følge med, se og lære, understreker han. Men han er nøye
med å poengtere at mye tid på
vannet er det viktigste.
– Man må jo seile mye. Jeg
er glad i å være på vannet, Etter jobben pleier jeg å seile
alene rundt Rauer. Av og til er
kona Margrete med, hun gir
litt ekstra trygghet i vanskelige manøvre, men jeg vil gjøre
all boathandling selv, sier Geir.

Og at det har virket, ser vi
på begrunnelsen for tildelingen av årets seiler 2013:
«Geir er dyktig i de fleste
roller om bord. Han vant Zhik
Skjæløy OneStar 2013, såvel
som i 2012. Han har flere
klasseseiere I HH Skagen Race,
og har også vunnet over all.
Han er norgesmester i Hbåt, og er flere ganger sammenlagt vinner av Skjæløyseilasene. Han seiler dessuten
Melges 24 og har vunnet Haugesund Race Week og Union
Race sammenlagt. Han er en
gledesspreder om bord såvel
som på land, og er en verdig
årets seiler.»

KLUBBMESTERSKAP FOR TUR OG HAVSEILERE
Fredrikstad er en stor kommune med en lang kystlinje
og mange båthavner. Det
har ført til at det har vært
tre ulike onsdagsregattaserier.
AV ENDRE STEINBRU • Når vi
ikke lykkes med å få særlig
mange flere seilere på vannet,
kan det bli tynne startfelt.
I fjor ble det derfor enighet
om at foreningen skal samle
onsdagsseilerne til en egen
klubbserie, et klubbmesterskap for tur- og havseilere.
I 2013 ble det arrangert to
seilaser, Planen i år er å få til
fire. Primus motor er Andre
Hansen.
– Vi var veldig fornøyde
med serien i fjor. Vi lytter til

tilbakemeldingene vi har fått
fra seilerne, og vi prøver oss
med fire regattaer i år, sier
Andre.
– Regattaene skal seiles i
området ved Hankø, og legges til tider nær de store arrangementene I Oslofjorden.
Da kan seilerne legge båtene
på Slippen etter seilasene og
spare litt tid ved å starte derfra på vei inn fjorden. Samtidig kan klubbmesterskapet
være en tune up for seilerne,
understreker Andre.
Datoene for klubbmesterskapet er 21. mai, 11. juni,
20. august og 20. september.
De tre første seilasene går på
onsdager, den siste blir en
distanseseilas på lørdag.

