Det skjer mye i foreningen
Det er gøy å være leder for en forening med så mye aktivitet som vi har
i Molde. Og ekstra gøy er det når det
er erfarne og nye medlemmer som
jobber bra sammen. Vi har tradisjon på
dette i Molde Seilforening. Ny energi
sammen med historisk erfaring gjør
oss dynamiske. Og vi har veldig mange
medlemmer med ønske om å bidra.
Vi ser også en stolthet i Molde
over å ha seilforeningen. Leserbilder
av regattaer og seilbåter ellers er ofte
i avisen. Molde er en kystby og seilforeningen betyr noe for
identiteten vår. Og vi har veldig mye aktivitet i foreningen, både
organisatorisk og med seilaktiviteter.
Jollegruppa har aktivitet lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt med aktive seilere som farter rundt på cup. Mange
barn melder seg nå på sommerens aktivitetsuker på klubbhuset
Fjærestua. På Fjærestua er det også trening og seilaktivitet gjennom uka.
J/70-seiling er vi i gang med. Hver mandag møtes seilere på
Tøndergård båthavn for å seile entypebåter i små regatter på
pølsebane. Vi har fått flere nye seilere med på dette. Og det er
også veldig gøy at ungdom er engasjert i dette. Vårt håp og tro
er at J/70-seilingen i foreningen skal øke rekruttering og hindre
frafall. Og vi har plass til flere på mandager. Møt bare opp!
Vi har fortsatt lavere aktivitet på lokale NOR Rating-regattaer. Her jobbes det med tiltak for å få flere av de mange båtene
i havna ut på regattabanen på onsdager. På onsdagsregattaene
konkurrerer erfarne seilere, men det er samtidig en lavterskel
arena for nye som vil være med og å ha det moro med seiling.
En gjeng erfarne seilere fra Molde Seilforening deltok i år igjen i
Skagen Race. Turbåter har aktiviteter som Seil-ut og pinsetur, og
i sommer skal flere båter seile til Shetland.
Vi har mange aktive i styre og stell. Det planlegges og vedlikeholdes for klubbhus på Fjærestua og seilerhytta på Hjertøya
for å utnytte potensialet og for å holde stedene attraktive for
våre seilere. Og fortsatt er vi bare i begynnelsen av seilingens
høysesong. Jeg gleder meg til fortsettelsen!
Cecilie Wold, leder i Molde Seilforening

Delt seilglede er dobbel glede
Hvordan stanser man frafallet fra ungdomsklassene?
Og hvordan lykkes man
med rekruttering av unge
voksne?
AV ODD ROAR LANGE • Disse
spørsmålene har skapt hodebry
for både Molde Seilforening
og en rekke andre seilklubber i Norge. Nå kan én av
løsningene være funnet. Den
heter J/70 – og har blåst nytt
liv i rekrutteringsarbeidet på
Nordvestlandet.
FRA PRIVAT- TIL KLUBBSATSING.
Det startet forsiktig ved at
en gruppe seilere kjøpte inn
to J/70-båter i privat regi. De
etablerte selskapet Seilsport
Molde AS for å kunne låne
penger til båtkjøpene. Og
satsingen har – sammen
med fjorårets seilsportsliga
arrangement på Moldefjorden
– blåst vind i interessen for
J/70-seiling i rosenes by.
– Klubben kjøpte derfor
inn ytterligere to J/70-er da
det ble lagt ut brukte båter
for salg etter endt seilsportsligasesong i fjor, forteller
styreleder Cecilie Wold.
– I Molde Seilforening
har vi i en årrekke arrangert
treningsregattaer for kjølbåter
på onsdager. I tillegg har vi
startet med egne J/70-treningsregattaer på mandager.
Disse gjennomføres ved at vi
fordeler erfarne seilere på de
ulike båtene og gir plass til
uerfarne og nybegynnere i de
forskjellige båtene, sier hun.
MED BREDE SMIL. – Dermed
får vi kompetanseoverføring
fra første dag på sjøen, og vi
får vist at det ikke er nødven-
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SAMMEN: J/70-seiling har gitt fornyet mulighet til å dele seilgleden på
regattabanen og har gitt Molde Seilforening et nytt rekrutteringsløft.
dig med egen seilerfaring for
å starte med seiling i voksen
alder, sier Wold.
– Veldig morsomt, sier to av
nybegynnerne som har møtt
opp til sin første uhøytidelige
J/70-regatta på Moldefjorden.
De to venninnene er i samme
båt, både i bokstavelig og
overført betydning. Med lite
erfaring, men stor entusiasme,
tar de imot enkle instruksjoner og konkrete oppgaver om
bord. Og kvelden endte med
brede smil og mersmak.
– Vi kommer tilbake neste
mandag, sier de to.
UNGDOMSBÅT. J/70 viser seg
også å være en populær
båt for jolleseilere som har
erfaring fra klubbens barneog ungdomsseiling i Optimist,
Zoom8, RS Feva og Laser. Etter mange år i enmannsjoller

eller tomannsjoller har flere
seilere ytret ønske om variasjon og å få være om bord i
båter med flere andre. Her har
J/70 spilt en vesentlig rolle.
– Og vi tror kombinasjonen
av jolleseiling og J/70 kan
bidra til å redusere, eller aller
helst stoppe, frafallet fra
seilsporten.
– For mange har det vært
en kostbar og utfordrende
overgang å gå fra jolle til
store kjølbåter. Nå har vi
fått på plass et tilbud som
er blitt veldig populært. Vi
er veldig takknemlig for all
hjelp og kompetansedeling
fra J/70-seilerne i seilforeningene Soon og Moss. Og
nå er vi klare for å utvikle
J/70-prosjektet videre. Med
fire entypebåter gleder vi oss
veldig til fortsettelsen, avslutter Cecilie Wold.

Velkommen til Gøy på vannet 2019

MOLDE SEILFORENING

Også i år arrangerer Molde
Seilforening seilkurs.

GØY PÅ VANNET: Sjøliv, seiling, fart og sommermoro for barn og unge.
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AV KARI BACHMANN • Gøy på
vannet er en ukes seilkurs for
barn og unge i skolealder, og
deltakerne kan velge mellom
to uker i løpet av sommerferien. Molde Seilforening har
erfart at dette er en fin måte
for barn å bli kjent med sjøliv
og seiling på, samt å bli kjent
med seilforeningen og de
aktiviteter vi kan tilby.

Vi har mange barn og
unge som har deltatt i mange
år på rad. Noen kommer også
tilbake etterpå for å delta på
ukentlige jolletreninger. Det
syns vi er veldig kjekt!
Ukene ledes av erfarne
ungdommer som har seilt
joller og større båter i mange
år, og som både har vært
deltakere og instruktører på
Gøy på vannet tidligere. Dagene tilbringes i hovedsak på
klubbanlegget Fjærestua, men

vi seiler også på tur over til
Moldeholmene. Vi seiler både
med optimister og RS Feva. I
fjor innførte vi opplæring i
SUP under Gøy på vannet, og
det blir det også i år. Vi har
investert i flere brett, og ser
frem til å ta dem i bruk.
Vi i Molde Seilforening ser
frem til at Fjærestua fylles
opp med glade og ivrige barn
og unge, og hilser også nye
jolleseilere velkommen til fart
og moro på vannet i sommer.

