OM DET Å VÆRE JOLLEPAPPA

SEILFORENING

Takk for en flott seilsesong!
Nå har de fleste kommet seg på land
og det er på tide med en liten oppsummering av sesongen 2015.
Vi startet med påskesamling for Optimistjoller på Bolærne. Dette var en
stor suksess med over 100 deltagere
som bodde på øya. Deretter fulgte norgescup for joller og så seil-Norges største begivenhet – nemlig pinseleiren på
Fjærholmen! Dette skal vi være stolte
av: 400 barn samlet i Færder Nasjonalpark i tre dager for å øve og bli bedre
seilere, er helt unikt. Tjøme Rundt og Nøtterøy Rundt var også
flotte arrangementer med god deltagelse.
Siste uke i juni og de to første i juli hadde vi Tønsberg Seilforenings sjøleir i samarbeid med Redningsselskapet. Her var det
over 70 barn som deltok i det beste sommerværet vi kunne by
på i år. Deltagerne var fra mange forskjellige steder på Østlandet, og leiren favnet over et bredere publikum enn det Tønsberg
Seilforening greier alene. Samarbeidet med Redningsselskapet er
derfor svært viktig.
Klassemesterskap i kjølbåt ble gjennomført med 25 deltagere
i Princess, Soling og RS Elite. Kretsmesterskap for joller og lagcup
for Optimistjoller gikk etter planen, takket være dugnadsinnsatsen.
NM i ORCi for havseilere ble også vel gjennomført med flotte
forhold på Vierskjærflaket. I liten klasse fikk Tønsberg Seilforening belagt alle de tre plassene på pallen. Gratulerer!
Resultatene fra nasjonale og internasjonale regattaer har
også vært bra:
Tønsberg-seilerne Helene Næss og Marie Rønningen har deltatt i prøve-OL i Rio og er ranket som nr. 11 på ISAF-rankingen så
langt i år. Nå må vi bare håpe at de kvalifiserer seg til OL i 2016.
Tønsberg Seilforening har også fått gull i lag-NM for Europajolle og Bjørnar Erikstad fikk VM-sølv i 2.4 mR for funksjonsfriske.
Martin Rygh tok sølv i VM for IOD i september for andre år på rad,
og Peder Jahre vant NM i Melges 24 for femte gang!
Uten å nevne flere navn kan vi i alle fall konstatere at vi hevder oss godt på regattabanen i mange forskjellige klasser.
Med over 30 nybegynnere og 70 Optimistjoller totalt i 2015,
er jeg ganske sikker på at vi skal fortsette på dette sporet. De
fleste av våre gode seilere kommer fra jollemiljøet, og det er her
vi må fortsette vårt gode arbeid.
Ha en fin høst så sees vi på våre samlinger gjennom vinteren.
Ole Rasmus Undrum, leder i Tønsberg Seilforening

13. mars 2003: Marie fyller
ni år og får Optimistjollen
hun har ønsket seg til bursdagen. Forventning og glede
lyser av den kommende
seileren.
AV TROND CARLSEN • Det skulle
bli 10 år med Fjærholmen som
base; som utgangspunkt for så
enormt mye glede og moro. Det
ble nybegynnerkurs med Steffen Kvalsvik med forventning
som overgikk det meste. Så
mange venner, både fra egen
klubb, men også fra andre foreninger i Norge, kom inn. Både
med Optimist, Zoom8 og 29er
ble det mye reising både for
Vestfold Cup og etter hvert
norgescup.
Etter hvert som seilerne
ble eldre, ble også seilingen
preget av flere konkurranser,
nasjonalt og internasjonalt.
Fortsatt preget av lek og moro,
men med et aldri så lite innslag av nervøsitet og forventning om gode resultater. Dette
var god læring for alle. Som
foreldre i denne tidligfasen,
var vårt bidrag å rigge båt,
transportere hit og dit og kanskje gi litt trøst innimellom.
Selvfølgelig bidro vi også som
hovedsponsor!
Mange som seiler i barneog ungdomsårene faller ut av
seilermiljøet ved i 17–18-årsalderen. Russetid og studier er
ofte årsak til flytting eller at
man er borte i lengre perioder.
Marie derimot, hun lot seiling være en del av den videregående skolen, og da tredje
klasse på Wang videregående
var unnagjort, stod valget
mellom å legge opp seiling eller gå «all in». Det ble det siste.
Vi som foreldre var jo naturligvis litt betenkte. Vi ville
jo gjerne at frøkna skulle få
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Champagne på kryssmerket

seg en utdannelse. Men vi så at
lysten til å realisere drømmen
var så sterk at det var vanskelig
ikke å akseptere valget.
Sammen med makker Helene Næss ble planene lagt
og OL i Rio de Janeiro i 2016
ble det uttalte målet. Det var
høsten 2012 og beslutningen
betød at de fire neste årene
skulle dreie seg om én ting;
seiling!
For meg som seilerpappa
innebar dette en totalt forandret hverdag. Nå var seileren
overlatt Norges Seilforbund
og Olympiatoppen. Det var
rett og slett ikke behov for den
seilerpappaen som tidligere
hadde kjørt land og strand
rundt og nærmest bodd i RIBen utpå en eller annen fjord i
Norge. Det var ikke lenger behov verken for mine tekniske
eller taktiske vurderinger. Seilingen var løftet opp på et fullstendig ukjent nivå. Seilerne
på dette nivået blir i stor grad
selvgående – eller selvkjørende – og skjøtter treningshverdag og konkurranser på
egenhånd eller sammen med
landslaget. Jeg må innrømme
at det føltes litt trist og rart å
ikke være behøvd lenger.
Men så tenkte jeg; det er jo
utrolig bra at de nå greier seg

BASE: Fjærholmen var base for
Marie og Helene i mange år.
på egenhånd. Da har vi gjort
noe riktig. Det vi har lært dem
om sosialisering, at ingenting
er gratis og at ingenting kommer uten hard jobbing, ser ut
til å ha festet seg. Det er deilig!
Så er det fortsatt slik at vi
er helspente og supernervøse
når det nærmer seg store konkurranser, noen ganger som
tilskuere på banen og noen
ganger hjemmefra via tv og pc.
Fortsatt opplever vi å sprette
champagnen på kryssmerket
for så å ta frem gravølet på
gaten. Dette har vi kjent på før.
Følelsen er den samme. Det blir
opp- og nedturer for foreldre
til en toppidrettsutøver også.
Men det er usannsynlig moro
når vi ser at de får ut potensialet sitt og at resultatet av all
treningen kommer ut i regattaer. Grunnlaget må være at du
har det moro og at seilingen
er noe du virkelig har lyst til å
drive med. Da kommer resultatene også etter hvert.
Vi ønsker jo så inderlig at
vårt barn skal realisere sine
drømmer, uansett om det
seiles Vestfold Cup eller olympiske leker.

Repeterte fjoråret - tok sølv i IOD-VM

MANNSKAPET: Fra venstre mot høyre: Walther Øhre, Gustav Rygh,
Fredrik Rygh og skipper Martin Rygh.
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AV REIDUN KVALSVIK • Årets
VM-sølv gikk til Martin Rygh
og mannskapet Walther Øre,
Fredrik Rygh og Gustav Rygh.
VM i IOD ble avholdt på Nantucket Island på USAs østkyst.

Nantucket Yacht Club
holdt et strålende arrangement med ni tellende seilaser
under svært flotte forhold.
Rygh og gutta seilte tett
med gullmedaljevinneren hele
uken, og det hele ble avgjort i
det åttende racet med fordel
til Jonathan Farrar fra Fishers
Island.
SØLV: Martin Rygh med mannskap gjentok prestasjonen fra
fjorårets VM i Tønsberg og tok
sølv også i år. Fra venstre mot
høyre: Fredrik Rygh, Walther
Øhre og Martin Rygh.

Dermed forsvarte Rygh
sølvmedaljen fra mesterskapet i fjor, som ble avholdt på
Fjærholmen, Tønsberg Seilforening.
Det andre norske laget,
med Ludvig Daae fra Bundefjorden Seilforening som skipper, endte på en 13. plass.
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Martin Rygh og mannskapet
hans stod for en solid prestasjon i VM i IOD 2015.

