FREDRIKSTAD
SEILFORENING

På Andersenslippen hersker for tiden
snø og kulde. På opplagsplassen står
båtene godt pakket inn i sine presenninger, og joller og følgebåter er trygt
stuet bort i det gamle båthuset. Men
sola har akkurat snudd, og vi går endelig mot lysere tider.
Medlemmene i foreningen kan dermed glede seg til nok en sommer, og vi
er nok mange som synes at den gamle
slippen må være verdens fineste lokalitet for en seilforening. Her finner man
blant annet en vakker strandeiendom med historiske bygninger,
masse utstyr som foreningen eier – slikt som ulike typer seiljoller,
følgebåter og en liten sjark. Dessuten en stor løftekran.
I denne løfter medlemmer sine regattabåter for en rengjøring.
Her får også tilreisende regattaseilere assistanse med å sjøsette
sine båter.
Ved siden av båthuset finner man en flott badestrand – der
yrer det av liv på sommerens varmeste dager. Rett utenfor båthuset ligger bryggeanlegget. Her har en del av foreningens medlemmer sine båter. Dessuten er deler av brygga satt av til gjesteplasser. I løpet av sommerhalvåret arrangerer også foreningen flere
kappseilaser for både store og små.
Driften av hele anlegget, og gjennomføringen av alle arrangementene, krever naturligvis en betydelig dugnadsinnsats fra
medlemmene. Denne sesongen kommer vi derfor til å ha en litt
annen organisering av dugnadsarbeidet enn tidligere år.
Blant annet har foreningen større forventinger til dugnadsinnsats fra medlemmer som er så heldige å ha båtplass i bryggeanlegget. Vårt utgangspunkt er at alle har lyst til å bidra positivt
så fremt det er godt tilrettelagt for det.
Dermed vil dugnadsarbeidet bli organisert ved at den enkelte
kan melde seg på det dugnadsarbeidet som passer enhver best –
der aktivitetene er gjort kjent i god tid, slik at alle kan få dette til
å passe inn i en ellers hektisk hverdag.
Nå hviler naturligvis ikke ansvaret kun på medlemmer med
båtplass. Den beste foreningen får vi selvfølgelig når flest mulig
er med og bidrar der de kan.
Planleggingen av seilsesongens aktiviteter er i gang, og vi gleder oss til kommende sesong på Slippen. Der vil vi gjerne se flest
mulig glade seilere i alle aldere til sommeren.
Olav Hals,
styremedlem i Fredrikstad Seilforening og Slippenansvarlig

MORTEN JENSEN

Alle kan hjelpe til på Slippen

SLIPPEN: Årsmøtet i Fredrikstad Seilforening avholdes som vanlig på Andersenslippen.

ÅRSMØTE 2016

Velkommen til årsmøte i Fredrikstad Seilforening
Onsdag 17. februar klokka
19:00 er det igjen årsmøte
på Andersenslippen!
AV SUZANNE WALTHER • Årsmøtet er medlemmenes og klubbens viktigste organ og det er
viktig at våre medlemmer deltar.

Vi kan friste med kaffe
og noe og bite i, spennende
drøftinger og valg, en velkjent
dagsorden samt diverse overraskelser.
Den endelige agendaen
foreligger en uke før møtet,
og den blir lagt ut på forenin-

gens hjemmeside samt på våre
Facebook-sider.
Forslag til saker som ønskes tatt opp, må være styret i
hende senest 3. februar.
Velkommen!

Snarveien til «gammel sjøulk-look»
Under IOD-VM i Nantucket
i Massachusetts i 2015, fortalte vårt hyggelige vertskap
en liten historie om hvordan
«Nantucket reds» oppsto.
AV TORMOD LIE • Forretningen
Murray`s solgte hvert år masser av klær til sommergjestene
sine. De hadde en del etterspørsel etter New York Yacht
Clubs-uniformen, som besto
av rød bukse og blå blazer.
En av deres faste leverandører byttet på et tidspunkt
visstnok ut fabrikatet på den
fargede bomullen. Dette medførte at buksene mistet sin
farge meget raskt, og buksene

fikk et preg av lang tid i sol og
saltvann.
Noen kunder klagde på
dette så klart, mens ganske
snart steg etterspørselen etter
buksene, uten at innehaveren
av forretningen forsto hvorfor.
Snarveien til å fremstå som
en erfaren seiler, som oser av
sol, sommer og saltvann, var
trolig en plausibel forklaring
på denne økte etterspørselen.
Lakserosa klær ble «Nantucket
reds» – en helt egen farge.
Nå lages all verdens produkter i nettopp denne lakse
rosa fargen.
Les mer på www.nantucketreds.com om du vil vite mer.

NANTUCKET REDS: Ferske seilere
kunne raskt fremstå som mer
erfarne når de røde buksene på
grunn av den dårlige fargekvaliteten, ble så fort slitt.

AKTIVITETER I TUR OG HAV
Tur og hav-komiteen arrangerte i slutten av oktober et medlemsmøte med tema motor.
AV STURE VANG • Vi hadde besøk av representant for Ragnar Ringstad (Volvo Penta-forhandler
i Fredrikstad) som orienterte om firmaets rutiner samt tips om vedlikehold, service og priser.
Det ble også informert om ulike forhold rundt kjøp og bytte av motor, herunder en god bildedemonstrasjon av motormontasjer og gjennomgang av oppussing av motor.
Det var en meget nyttig kveld med en engasjert foredragsholder.
I slutten av november var det lagt opp til et besøk hos Seatronic i Moss. Temaet her var «Sikkerhet for seilere». Dessverre måtte dette besøket utsettes til januar 2016. Mer informasjon om
dette kommer i neste nummer.
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