TØNSBERGS STORE OG POPULÆRE PINSELEIR 2014

Trening for alle nivåer i et trygt og sosialt miljø

TØNSBERG
SEILFORENING

Vi er i gang med sesongen
Sesongen er godt i gang og jolleseilerne våre har fått prøvd seg lokalt og i
norgescuper. Resultatene har vært meget gode så langt. Våre nybegynnere i
Optimist har også fått seg noen turer
mellom bryggene. Her er det flere gamle
jolleseilere som stiller med barna sine,
så her har vi vært heldige i år igjen!
Nytt av året er Tønsberg Seilforenings Åpen Dag 24. mai. Her ønsker vi
store og små velkomne til å se vårt fine
anlegg og til prøveseiling. Det blir muligheter for kjølbåtseiling for de voksne og jolleseiling for barna.
Vi avslutter med litt sosialt på land. Dette blir spennende og noe
nytt for Tønsberg Seilforening.
Vi arrangerer Sjøleir for barn mellom 8 og 12 år på Fjærholmen i samarbeid med Redningsselskapet de to første ukene i juli.
Jeg håper dette også kan øke rekrutteringen på sikt.
Nøtterøy Rundt og IOD-VM nærmer seg for fullt. Vi gleder oss
til å fylle sjøen med gamle klassikere og hyggelig sosiale arrangementer på kvelden. La oss vise det beste vi har!
Jeg har en stor utfordring til alle medlemmene 24. mai: Ta
med naboen og vis dem hvorfor du ikke er hjemme i helgene.
De har kanskje bare hørt om seiling fra deg. Ta dem med ut til
Fjærholmen og vis dem hva seiling er!
Takk for en fantastisk dugnadsinnsats så langt i år.
Ole Rasmus Undrum, leder i Tønsberg Seilforening

ÅPEN DAG 24. MAI KL 12–16
Tønsberg Seilforening vil
gjerne rekruttere hele familien og ønsker alle hjertelig
velkomne til Åpen Dag på
Fjærholmen. Vi vil vise hva vi
har å by på i vårt hyggelige
og læringsrike miljø. Vi tilbyr
et trygt opplæringsmiljø der
barna får muligheten til å utvikle sine sosiale ferdigheter
mens de lærer å seile. Her kan
alle lykkes! Vi vil gi familien
nye erfaringer og nye venner
på en ny arena:
• Prøveseiling med 5 typer

joller og noen havseilere.
• Maritime aktiviteter på
land for store og små.
• Show: Kullseiling
• Vi ser på: Brettseiling
• Besøk om bord på Redningsskøyta ved brygga
• Varme griller står klar kl.
15. Ta med grillmat!
• Gratis kaffe. Koselig musikk.
• Informasjon og påmelding
til kurs på info-stand.
• Ta med vest til barna! Vi
har også vester til utlån.

NØTTERØY RUNDT 2014 – 31. MAI KL13.30
Nøtterøy Rundt er en tradisjonell familieregatta i stor
båt der starten går fra bryggene i Tønsberg. Som navnet
sier, går løpet rundt Nøtterøy,
men båtene går i mål på Fjærholmen, fordi det er Tønsberg
Seilforening som har regien.
Starten går kl 13.30 og
folk som spiser lunsj på uterestaurantene, kan følge med
helt til båtene runder odden

og forsvinner opp i Vestfjorden. Det blir speaker på
brygga som holder publikum
oppdatert. Det er litt av et
syn når båtene kommer under
Vrengen bru med fargerike
spinnakere, og fra Kjøpmannskjær kan vi følge dem helt ut
til Mågerø.
Denne populære sesongåpningen avsluttes med middag og fest i klubbhuset.

7.–9. juni er det tid for
den årlige pinseleiren for
barn og unge i Tønsberg
Seilforening.

Alle Optimist-, Zoom8-, Europa-, Laser-, RS Feva-, 29erog brettseilere er invitert til
årets pinseleir. Vi har dyktige
trenere på alle nivåer, og vi
har knøtteklubb for småsøsken som ikke skal seile. Seilingen blir mye morsommere
for barna når de er på riktig
gruppe i forhold til ambisjoner
og erfaring. Foreldre er oppfordret til å melde seilerne på i
realistiske grupper.
Den årlige pinseleiren på
Fjærholmen er blitt et begrep
for jolleseilere. Det var kanskje
her det egentlig begynte, med
mestringen av båten, konkurransegleden, seilgleden og
interessen for seilsporten for
hele familien.
Her møtes seilere fra hele
Østlandet og enkelte år også
fra Vestlandet. Vennskap
blir utviklet, man hygger seg
sammen på land og knytter
kontakter i andre foreninger.
For de som går videre, betyr
det mye. Ambisjonsnivået i
seiling er spredt over hele
landet, og etter mange år
kan man kanskje seile NM
sammen med noen som man
kjenner fra pinseleir på Fjærholmen i barndommen.
Det at jolletypen varierer
etter hvert som man blir eldre,
understreker en utvikling og

og er også mye morsommere
for seileren selv.
Under pinseleiren er det
mye folk på land også. Det er
absolutt «tjukt» av folk over
hele området. Husk at hver av
de 3-400 seilerne gjerne har
med seg både foreldre og søsken. Hvis vi regner minst 1000
mennesker til enhver tid, er
det ingen overdrivelse.
Her foregår instruksjon,
bespisning, reparasjon og justering av rigg og båt, og sosialt
samvær for hele familien.
Det hender at seilerne må
være på land også.
Enten venter de på vind
hvis det er vindstille. Så fint
vær kan vi nemlig få i pinsen
på Fjærholmen. Da blir det kø
i kiosken, is og brus og bading
på odden.
Eller så venter de på at

vinden skal løye, altså avta.
Ingen blir sendt på vannet i
sterk vind. Her er sikkerheten
i fokus. Det er bare de eldste
og mest erfarne seilerne som
kan takle sterk vind forsvarlig, men det fins en grense for
dem også. Respekt for vær og
vind skal også læres, det er
kanskje den viktigste erfaringen tross alt.
NB! Redningsvest er obligatorisk for alle i båt, for seilere, knøtter og foreldre.
NB! Påmeldingsfristen gikk
ut 5. mai.
TIL GLEDE FOR ALLE: Seiltrening for barna under trygge
forhold og sosialt samvær
for hele familien er tradisjon
på den årlige pinseleiren på
Fjærholmen.

VM i IOD i Tønsberg – et annerledes VM
Når Tønsberg Seilforening
arrangerer VM i IOD for 3.
gang 21.–27. juni, kommer
det deltagere fra Sverige,
England, Bermuda, USA
og Norge. Det blir ca. 70
seilere fordelt på 14 lag.

Å vinne et slikt VM forutsetter et samarbeid om bord som
fungerer 100 prosent. Spesielt
for VM-IOD er bytting av båt.
Bytting av båt skjer mellom
hver regatta og det skjer ute på
vannet. Byttingen er for rettferdighetens skyld. Noen båter
er 75 år gamle og bygd av tre,
mens de nyere er av plast. Det
kan være små ting ved hver båt
som utgjør en liten forskjell. En
verdensmester i IOD har med

andre ord seilt fem forskjellige
båter i løpet av mesterskapet.
Ingen kan si at han vinner på
grunn av båten!
Båtene lånes inn fra Norge
og Sverige. Det lånes fem båter fra IOD-flåten i Stenungsund.
Spesielt for VM i IOD er
også reparasjonsbåten. Den
ligger klar utpå og om bord
sitter en spesialist på IOD.
Dette er arrangørens ansvar.
Mye kan skje når det seiles i
7–8 knop. Det mest alvorlige
er mastebrekk, sammenstøt
eller grunnstøting.
Det seiles fem tellende
seilaser og det blir pølsebane.

Seilingen kan foregå på tre
forskjellige baner: Husøyflaket,
Huikjæla eller Teinebåen.
På Husøyflaket kan publikum følge regattaen fra land.
Det tilrettelegges for stort
sosialt samvær på Fjærholmen
denne uken. Det blir klubbhus
med bar, åpen seilstue og tre
store middagselskaper.
Dessuten blir det stor flagging på fjellet til ære for våre
gjester.
Vi oppfordrer publikum til
å ta med kikkert og håper at
de får oppleve regattaspenningen i et internasjonalt seilmiljø denne uken.
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ANNERLEDES: I IOD VM bytter seilerne båter mellom hvert race.
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