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ÅRETS SEILER: LASSE BERTHELSEN

Bli med og seil Kællen Cup!

FELTET: Kristian Hatch med gul spinnaker i Drake-feltet i Australia.
NYTT FRA FREDRIKSTAD SEILFORENING • fredrikstad-seilforening.no

Under årsmøtet til Fredrikstad Seilforening ble det
delt ut to priser. Stifternes
pokal gikk til Christoffer
Sørlie (intervju kommer), og
årets seiler gikk til Lasse
Berthelsen.
AV VETLE BØRRESEN • Vi tok en
prat med Lasse:
– Hva tenker du om at du
fikk prisen?
– At rekrutteringen ikke er
bra nok i Fredrikstad Seilforening når en så gammel seiler
som meg får prisen, svarer
Lasse.
– Jeg håper Christoffer
Sørlies suksess bringer andre
unge seilere til foreningen.
Christoffer er et supertalent
som Fredrikstad Seilforening
bør hjelpe så mye det lar seg
gjøre.
– Hvilke seilplaner har du
for denne sesongen?
– Det blir mye seiling i år
også, og jeg skal seile med
flere forskjellige lag. Ett
sveitsisk J/70-lag, 5,5mR –
også med et sveitsisk lag, og

Wolfpack TP52 skal jeg seile
noen regattaer med.
– Norwegian Steams J/70
skal jeg seile NM og NoM
med. Jeg skal være trener for
et Drake-lag, og mot slutten
av året skal jeg seile to regattaer med et lag fra USA i USA.
– Og når jeg er i Fredrikstad
skal jeg seile Kællen Cup,
forsikrer Lasse.
– Har du et tips til andre
medlemmer av Fredrikstad
Seilforening?

ÅRETS SEILER: Lasse
Berthelsen er en svært aktiv
seiler med mange meritter i
forskjellige klasser.
– Bli med og seil Kællen
Cup!
– Hva er din beste seilopplevelse?
– Å vinne VM i RC44 var
stort. Shetland Race med
Jan Erik Danielsen var også
veldig stort, avslutter Lasse
Berthelsen.

FREDRIKSTAD SEILFORENINGS NYE STYRE
Etter årsmøtet ser det nye styret i Fredrikstad Seilforening
slik ut:
Per Olav Bernhardsen, leder
Knut Åsle, nestleder
Jørgen Oksmo, kasserer
Vetle Børresen, styremedlem (kommunikasjon)
Are Eklund, styremedlem (tur og Hav)
Bendik Nystrøm, sekretær
Morten Helgesen, styremedlem (Slippen)
Bjørn Erik Simensen, styremedlem (barn og ungdom)
John Hatch, styremedlem (regatta)
Lars Næshagen, varamedlem
Line Svendsen, varamedlem

Reisebrev fra medlemmer i Australia
Kristian Hatch og faren
John har deltatt i australsk
mesterskap i Drake. De hevdet seg bra i regattaen.
AV KRISTIAN HATCH • Regattaen foregikk i Metung, som
ligger ca. tre timers kjøring
øst for Melbourne. I forkant
av mesterskapet ble vi kjent
med en australsk seiler
som eier 13 Draker, og fikk
muligheten til å låne en av
hans båter.
Båten vi seilte var en eldre
Drake fra 70-tallet. Laget bestod av Kristian Hatch, John
Hatch og en lokal ung seiler.
Regattaen bød på gode
forhold, med syv regattaer i

15 til 25 knops vind.
Med 25 båter på startlinjen var det viktig å komme
godt i gang, og med gode
starter kunne vi ofte ligge
topp fem ved toppmerket.
Med en eldre båt og eldre
seil, falt vi litt bakover i feltet,
men vi er godt fornøyd med
å ha klart målet vårt om å bli
topp 10 i regattaen.
Feltet holdt et jevnt høyt
nivå, og med VM i Australia i januar 2019, var det
mange som brukte dette som
oppkjøring.
Vårt neste store mål er VM,
og vi håper at flere norske lag
tar turen over for å bli med
på mesterskapet.

JAKOB GJELLESTAD

PRIVAT

På årsmøtet nylig kåret vi Lasse
Berthelsen til årets seiler 2017 for hans
usvikelige støtte til klubben og mange
meritter i inn- og utland i flere klasser
på svært høyt nivå.
Stifternes Pokal for 2017 ble igjen,
og svært velfortjent tildelt vår mest
fremgangsrike seiler Christoffer Sørlie.
Christoffer har med sin treningsvilje og
seriøse holdning til sporten tatt store
steg i året som har gått, og han lukter
på internasjonal toppklasse i Laser Radial. Vi gratulerer Lasse og Chrisotffer, og ser fram til å ha dem
begge som spydspisser i Fredrikstad Seilforening framover.
Vi står foran en ny sesong, og vi kan forsikre om at vi har
minst like ambisiøse planer som tidligere. Nytt styre er på plass,
og planer skal meisles ut for gjennomføringen i de ulike gruppene.
På regattafronten vil vi holde fast ved Fredrikstad Seilforenings tradisjonelle arrangementer, hvor 2Star og Bedriftsseilasen
er noen av de sentrale. Dette er arrangementer rettet mot både
den erfarne seileren og mot de som kan tenkes å bli rekruttert til
vår spennende sport.
Bedriftsseilasen er en uformell og morsom seilas med et
stort sosialt innslag. Foruten at vi ønsker flere bedrifter med, er
det ingen hinder for at du deltar uten spesiell tilknytning til en
bedrift eller firma!
Fredrikstad Seilforening ønsker også å få opp aktiviteten og
arrangementer knyttet til entype-seiling. Foruten å støtte opp
om Christoffer Sørlie og hans satsing mot toppen, vil vi heie
på de aktive miljøene vi har i IOD, Melges og Killing. Vi har en
veldig fin utvikling i rekrutteringsarbeidet, og vi legger til rette
for at barn- og ungdomsgruppen skal fortsette på dette sporet,
og skape flere aktive seilere i klubben. Rekruttering er kanskje
den viktigste oppgaven vi har som idrettslag.
Tur & Hav ser for seg et aktivt år også på mer enn regatta
fronten. Før sesongen tar til, inviterer vi til et spennende
foredrag av unge Oda Pedersen Thaule fra Bergen, som nylig
seilte jorda rundt med sin 32-fots båt. Følg med på Fredrikstad
Seilforenings hjemmesider. Der vil det snart annonseres et
garantert spennende foredrag med «Oda & Snuppa».
For å holde anlegget i drift, og gjennomføre de arrangementene vi har satt oss som mål, er vi avhengige av din hjelp.
Som de fleste andre klubber er vi avhengige av at flest mulig
medlemmer stiller opp som regattamannskap og i komiteer for
gjennomføring av regattene, og i det minste på dugnader som
blir varslet. Vi håper du stiller opp!
Knut Åsle, nestleder i Fredrikstad Seilforening

MIKKEL THOMMESSEN

Nytt styre – ny sesong

DOWN UNDER: Kristian Hatch har
seilt Drake-regatta i Australia.
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