TØNSBERG
Snart i gang for alvor
Jeg sitter nå og kjenner på sommeren. I
skrivende stund er det er første helgen
i april og vi har en god norsk sommertemperatur – måtte det bli et tegn på at
tiden foran oss blir varm og deilig.
På Fjærholmen er de mindre jolleseilerne i gang med trening på vannet og
stadig flere kommer til, etter hvert som
det blir mer og mer vår. 29er-seilerne
har også hatt sin første samling. 23.
april var det åpning av sesongen med
flaggheis og kaffe i Klubbhuset. Det er
godt når det blir liv i leiren igjen.
Terminlisten vår er spikret for sesongen 2017 og vi gleder oss
til den. Først ut av arrangementer var NC for 2.4mR, allerede i
månedskiftet april/mai. 13. og 14. mai ønsker vi alle Optimist-,
E-jolle-, Laser-, RS Feva- og 29er-seilere velkommen til enda et
NC-arrangement på Fjærholmen, det blir årets første for dem, en
stor regatta.
Det kommer til å bli et syn for øyet med så mange seilbåter
på vannet. Her blir det nemlig stor deltagelse, og alle vil gjøre
sitt beste for å komme videre til andre internasjonale regattaer
senere i sesongen. Vi ønsker alle NC-seilere, både 2.4mR- og jolleseilere velkommen til en flott vårsamling og start på sesongen
i Tønsberg Seilforening.
Så går det slag i slag utover våren med Pinseleir, Nøtterøy
Rundt og Færder Big Boat, før vi alle kan ta en velfortjent sommerferie.
Jeg ønsker alle en riktig god sommer med mange fine timer
på fjorden.
Hilde Syrrist, leder Tønsberg Seilforening
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SEILFORENING

ORGANISERING: Instruktørene kjenner igjen gruppene sine på fargebåndene i toppen av masten.

PINSELEIR I TØNSBERG SEILFORENING

Velkommen til pinseleir på Fjærholmen
«Helt fersk eller mer erfaren
– alle skal lære noe på Pinsleiren i Tønsberg Seilforening.» «Pinseleiren Jolleseilernes Norway Cup, der det
er gøy å lære.» «Seiltrening
for barn og ungdom på et
tilpasset nivå, i et trygt og
sosialt miljø.»
AV REIDUN KVALSVIK • Dette er
eksempler på målsettinger for
Pinseleiren i Tønsberg Seilforening i de siste årene og det
minner om en visjon fra en
læreplan i grunnskolen. Det er
rene ønskedrømmen. Men det
er pedagogiske føringer som
kommer fra skolen.
De siste årene har fokuset
vært delt mellom seilinstruksjon og miljø. Alle skal trives,
alle skal ha et utbytte uansett
hvilket nivå. Tilpasset opplæring og mestring. Mestring er
et ord i tiden og trivsel ligger som kjent til grunn for all
INSTRUKSJON: En fast
instruktør følger hver gruppe
med barn både på vannet og
på land med instruksjon og
oppfølging.

læring. Men så er det jo også
dette som virker. Dette er faktisk nøkkelen, enten det er på
skolen eller på regattabanen.
Hvis man ønsker rekruttering, må man kunne skilte
med et trygt og hyggelig miljø.
Derfor er fokuset like mye på
trivsel som på læring. Hvis alle
trives og mestrer, så blir det
glede, trygghet og læring. Et
hyggelig miljø er bonus, det
kommer i tillegg til seilingen,
og så følger rekrutteringen etter. Og rekrutteringen til jollemiljøet i Tønsberg Seilforening
kan ingen klage på.
Pinseleiren er uansett et
høydepunkt for Tønsberg Seilforening og for seilerne, og den
blir bare mer og mer populær.
Mer enn 50 år med Pinseleir
på Fjærholmen har skapt mye
kunnskap og glede både på arrangør- og deltagerside, og det
bidrar til forventninger som
man nesten kan ta og føle på.
Hele området syder av liv og
røre. Det er travelt. Musikk og
beskjeder svever gjennom luften og på jolleplattingene ligger
båtene ferdig rigget og klare.
Dette blir tre dager med
seiling, læring, samvær og lek.

Det blir aldri kjedelig, og det
går i ett.
Stemningen er positiv og
følelsen av trygghet bidrar
sterk til det. Man merker
fort at alt er ivaretatt, alt er
gjennomtenkt og ingenting
er overlatt til tilfeldighetene.
Ingen oppjagede arrangører
farer omkring, alt foregår rolig
og rutinemessig. Dette kan de,
dette har de gjort i 50-60 år.
Pinseleiren i Tønsberg Seilforening er blitt en suksess og
er for lengst kommet for å bli.
Det blir en fest fra ende til annen. Tre dager med seiling, læring og lek, og som regel skinner også sola fra skyfri himmel
og det er passe mye vind.
Ordtaket «det handler ikke
om å vinne, men å delta» gjelder faktisk på pinseleiren. Målet
er tross alt at ungene skal bli
glade i seiling, og mestre båten
sin i all slags vær, og ikke nødvendigvis komme først i mål.
Alle gode ting er tre: å lære
å seile, å få venner og å ha det
gøy i hele Pinsen.
Mer informasjon og påmelding finner du på Sail Race
System. Påmeldingsfrist er 21.
mai 2017.
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Fjærholmen og Tønsberg
Seilforening er en av de virkelig hyggelige familiegjestehavnene ved Oslofjorden.
AV REIDUN KVALSVIK • Stedet har en historisk seiler
atmosfære. Både Fjærholmen
og naboområdet Dunholmen
har frilufts- og badeområder
av høy kvalitet. I gjestehavnen
har du dessuten orkesterplass
til regattaområdet og til Færder nasjonalpark – et steinkast
unna er du inne i nasjonalpar-
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Orkesterplass i Fjærholmen gjestehavn

ken. Tønsberg by ligger 5–6 km
unna. Butikk finner du ca. 1,5
km fra havna.
Havna har stor gjestekapasitet og holder god kvalitet,
med to longsidebrygger med
ca. 20 plasser. Ellers er det rikelig med ledige båser i helger
og i ferietiden. Disse skal være
markert med grønne skilt. Hvis
du ikke finner plass likevel,
kan du spørre noen i havna
eller havnevakten som er der
mellom kl. 20.00 og kl. 24.00.
Det er utplassert griller og

GJESTEHAVN: Tønsberg Seilforening ønsker deg velkommen til et sommerbesøk på
Fjærholmen.
bord på området for felles fri
benyttelse. Området har vakthold på kveldstid og det er adgang til dusj og toaletter. Nytt
av året er oppgradert trådløst
internett.
For mer informasjon, ta
kontakt med leder i havnekomiteen Harald Walle på telefon 918 80 716.
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