NY TRENER I JOLLEGRUPPEN

Det er flere uker siden de fleste av oss
fylte seilene med fersk østavind. Våre
aller ivrigste jolleseilere derimot er ikke
like pysete som oss hustrige tilårskomne. De tåler en sluddbyge fra nordvest
og skal seile annenhver lørdag gjennom
hele vinteren. I tillegg har de planlagt
to helgesamlinger. Slikt blir det hardbarkede seilere av!
Foruten jolleseiling i snødrev, er det
ellers noe å finne på i en seilforening
på vinterstid, da? Svaret er ja. Ikke så
mye av primæraktiviteten våre riktignok, men litt mer trivielle
og formelle saker og ting som kreves for å drive sporten vår og
foreningen. Styret arbeider blant annet nå med budsjettet for
neste år. Her legges det føringer for hva vi ønsker å satse på og
hvordan vi skal benytte midlene våre i det kommende året. Våre
rause sponsorer er glad for satsingen vår på jolleseiling for barn
og unge, og dette arbeidet vil videreføres og utvikles for neste
sesong. Men nordveggen på Seilerhytta må tas og det må settes
av penger til dette også.
Dere vet at onsdagene i Molde er forbeholdt seiling. Slik er
det i vinterhalvåret også. Kafeen vår på Fjærestua er vel verdt
et besøk. Her får du servert fjordens beste vafler sammen med
skipperskrøner og annen visdom. Erfaringen samlet rundt bordet
disse kveldene er enorm. Her er det litt av hvert å snappe opp
for både ferske båteiere og de litt mer ramsalte av samme art,
om skjøtvinkler på fokka og hvilket anker som egner seg best i
uthavn.
Valgkomiteen har startet sitt arbeid med å fylle alle viktige
verv i foreningen for neste periode. Det at vi alle stiller opp for
den gode sak og bidrar på hvert vårt vis, er svært viktig for foreningen vår. Takker du ja til å bidra i en periode eller to, vil du
medvirke til felleskapet og får innflytelse på i hvilken retning
«skuta» bør styres. Jeg er overbevist om at du vil oppleve at det å
ta i et tak sammen med andre seilvenner også har en egenverdi
for deg selv.
Av andre vinteraktiviteter er kanskje årsmøtet i slutten av
januar den viktigste av alle. Årsmøtet er foreningens øverste besluttende myndighet, og vil både kikke i kjølvannet på året som
har gått, sjekke bestikket og sette kursen for de neste 12 måneders seilas. Ønsker du at noe gjøres annerledes og bedre på neste
legg, er dette møtet du bør stille på. Vi ses vel?
Geir Berg Oshaug, leder i Molde Seilforening

AV MATS KIRKELAND • Jollegruppen har i år fått en ny trener
som heter Andreas S. Larsen.
Han har hovedansvar for RS
Feva og Laser.
Anders kan skilte med erfaring fra Optimistjolle, Zoom8
og Laser Radial, og han har
deltatt i nordisk mesterskap,
europamesterskap og verdensmesterskap.
Andreas ser frem til å kun-

NY: Andreas S. Larsen er nytt
tilskudd i jollegruppen.
opprettholde det flotte miljøet
blant jolleseilerne i Molde, avslutter Andreas S. Larsen.

JYPLINGEN vant sesongens siste regatta
Årets sesong for NOR
Rating ble avsluttet med
Høststormen på Moldefjorden. 15 båter stilte til start.

AV MATS KIRKELAND • Molde
Seilforening vil gratulere JYPLINGEN (Farr 30) med skipper
Trygve Bjørlo, som seilte best
av alle i den friske vinden i
Høststormen, og dermed vant

sin klasse og over all.
Molde Seilforening opplever for tiden vekst på alle områder. Dette er en positiv trend
som vi håper skal fortsette inn
i det nye året. Planleggingen
av større arrangementer, blant
annet Molde Race Week 2015,
er allerede godt i gang. Alt ligger dermed til rette for at vi
skal kunne øke deltagelsen og

TAKK TIL ALLE

IVRIGE MEDLEMMER PÅ DUGNAD

Molde Seilforening sender en stor takk til alle sine medlemmer,
utvalg, sponsorer og samarbeidspartnere for sesongen 2014.
Vi ønsker alle et godt nytt SEILår!

I løpet av høsten er det blitt
gjennomført
nødvendige
dugnader på vår seilerhytte
og klubbhuset Fjærestua.
Ivrige medlemmer ga et
godt oppmøte på seilerhytta,
og anleggene er nå klare for
å gå vinteren i møte.
Den sosiale biten står
høyt på programmet når
medlemmene i foreningen
møtes, og tradisjonen tro ble
det servert bacalao til alle involverte. Mange valgte å ha
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MATS KIRKELAND

Den lange mørke tiden...

ne benytte vintersesongen for
å gi seilerne et godt treningsgrunnlag før ny sesong.
– Gjennom vinteren vil vi
ha seiltreninger i helgene og
fysisk trening på hverdagene. I
tillegg til dette kommer vi til
å arrangere to treningshelger,
sier Andreas ivrig.
– Mot våren kommer vi til
å ha litt mer fokus på teori
og regler. Tilsammen vil dette
føre til et godt grunnlag, med
både trening og teori frem
mot neste sesong, fortsetter
den nye treneren.
– For 2015 er målet at vi
skal ha enda flere seilere med
på regattabanen; både lokalt,
regionalt og nasjonalt. Vi
ønsker også å øke den gode
trenden i rekrutteringen for å

størrelsen ytterligere.
En stor takk rettes til regattakomiteen og alle involverte for en fantastisk godt
gjennomført sesong.

VANT: Jyplingen stakk av med
seieren overall i Høststormen
2014.

LARS WALLE

SEILFORENING

På denne årstiden er de
fleste båtene i havnen
pakket godt inn og seilerne
kobler av fra favorittsporten sin i noen måneder. I
jollegruppen er det derimot
flere lovende seilere som
har store planer om å trene
gjennom vintersesongen.

årets siste overnatting i båten denne kvelden. Det hele
ble toppet med sending fra

Volvo Ocean Race på storskjerm inne i seilerhytta.

GEIR BERG OSHAUG

MOLDE

Fortsetter sesongen gjennom vinteren

INNSATS: Ivrige medlemmer har
fått gjort unna en kjempejobb
på seilerhytta.
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