FREDRIKSTAD

land Race.
Hankø Race Week bød på mange tette kamper på flere baner,
og med unntak av 11-meter-klassen var det fredrikstadseilere i
alle klasser.
I Express-klassen, som talte hele 45 båter, tok NORWEGIAN
STEAM med Eivind Astrup, Thomas Nilsson, Pål Tønneson og
Lasse Berthelsen en meget sterk 5. plass.
I Drake-klassen var det utrolig tett i toppen og før siste seilas
skilte det kun to poeng mellom første og andre plass. ICECUBE,
med Jan Enok Arnesen, Alexander Ferner og Steinar Basberg,
levde virkelig opp til navnet og var iskalde. De avsluttet med en
2. plass. Den argeste konkurrenten, FOOTLOSEe fra KNS, vant den
siste seilasen, men klarte bare å knappe inn ett poeng, og ICECUBE vant da totalt med ett poeng!
I IOD-klassen ble det Fredrikstad-båt på 4., 5., 6. og 7. plass.
IVORY med Tormod Lie, Jon Egil Johnsen, Svein Olav Moe, Per
Helgesen og Jakob Lie Hasselgård, var beste båt fra foreningen.
16.–17. juli gikk NM i Killing av stabelen, også dette på Hankø.
Her representerte de seks første båtene Fredrikstad Seilforening
og pallen så slik ut: 1. Peder og Caroline Nergaard, 2. Eivind Astrup og Pål Tønneson og 3. Knut Åsle og Ragnhild Sætvedt Åsle.
De som reiste lengst i sommer var familien Sørlie. De dro helt
til Østerrike for å følge Christoffer Sørlie seile VM i Zoom8. I det
60 båt store feltet seilte Christoffer inn til en knallsterk 8. plass.
Gratulerer!
Det har med andre ord vært gøy å være fra Fredrikstad Seilforening på Hankø i sommer, og vi gleder oss til høstsesongen og
alt hva den bringer med seg.
Vidar Moe, medlem i Fredrikstad Seilforening

NYE MEDLEMMER
Vi ønsker nye medlemmer velkommen i Fredrikstad Seilforening:
• Carl Christian Agerup
• Hans Peder Mogensen
• Inger Johanne Engelsviken
• Anders Steen-Nilsen Dynge
• Tollef Wiggo Nielsen
• Oddbjørn Labråten
• Arne David-Andersen
• Petter Johansen

TRE PÅ BRYGGA

Gøy med jolleseiling!

NYBEGYNNERE: Både Jamila
og Vilde begynte å seile i år.

Vi tok oss tid til en kort prat
med tre fra jollegruppen på
Slippen på en av treningene
i sommer. Litt flaut var det
kanskje med intervju og
bilde, men det er fint med
trening i dette også!

fikk hun oppfylt ønsket sitt.
Treningen ble nemlig avsluttet
med å øve på nettopp kullseiling – noe Jamila mestret med
glans.
Vilde begynte også på seilkurs i år. Hun har vært ute i

AV KARINE NORDBØ • Det er
den fjerde sesongen Ola seiler.
Han synes det morsomste med
seiling er å ri. Ola er en erfaren
optimistseiler, men mener han
trenger å øve mer på rulleslag. Det han gleder seg mest
til fremover, er å delta i noen
regattaer.
Jamila startet å seile denne sesongen, og synes det er
kjempemorsomt. Hun har vært
mye på Andersenslippen med
besteforeldrene og liker seg
veldig godt her. Da vi snakket
med Jamila i forkant av treningen, gledet hun seg veldig
til å kullseile. Senere på dagen

ERFAREN: Ola har seilt i flere år og gleder seg til å delta i regattaer.

stor båt tidligere. Hun synes
det er morsomt å seile egen
båt og være ute på vannet.
Vilde gruer seg litt til å kullseile og bli våt og kald.

KARINE NORDBØ

Etter forrige utgave av SEILmagasinet
var det fortsatt et par arrangementer
igjen før fellesferien og noen seilte også
i hele juni. Medlemmene i Fredrikstad
Seilforening rakk å gjøre seg bemerket i
flere regattaer; både som seilere og som
arrangører.
VENUS med Egil og Grete Norli, tok
båten til Bergen hvor de fikk om bord
mannskapet Kjell Norli, Inger Lill Gregersen, Endre Steinbru og Britt Løken.
De seilte inn til en flott 4. plass i Shet-

Velkommen hjem, ESKALOPE!
17. august 2014 kastet
ekteparet Skjeggestad loss
fra Andersenslippen for ett
års eventyr på egen kjøl.
AV SUZANNE WALTHER • ESKALOPE, en First 42, har med
litt ulikt mannskap vært
innom en mengde havner underveis i løpet av året som har
gått. Reiseruten gikk fra Norge til Vest-Afrika via Biscaya,
kryssing av Atlanterhavet til
Trinidad og Tobago, så tilbake
til Europa via Azorene og Storbritannia.
Høydepunktene og inntrykkene underveis har vært
mange, også for oss som har
fulgt med fra sidelinjen. En
skrivefør og fotokyndig skipper har gitt hyppige oppdateringer via egen blogg.

VIDAR MOE

Fredrikstadseilere i vinden!

KARINE NORDBØ

SEILFORENING

VELKOMMEN: En stor gjeng ønsket ESKALOPE velkommen hjem.
Stort sett har reisen vært
problemfri, med unntak av en
situasjon 500 n mil fra land,
hvor ESKALOPE var i ferd med
å miste riggen. Kombinasjonen
solid båt og godt sjømannskap
gjorde at masten ikke forsvant
på havet.
En fredagskveld i august
hadde en stor gjeng venner,
familie og bekjente samlet seg

på brygga på Skjærhalden med
flagg og messingblåsere for å
ønske herr og fru Skjeggestad
velkommen hjem. Overraskelsen og gleden var stor hos
ekteparet Skjeggestad da de
forsto at jubelen fra brygga
var tilegnet dem.
– Det varmet mer enn ti vintre i Karibia, utbrøt Per Arne
Skjeggestad.
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