FREDRIKSTAD

I skrivende stund er vi godt i gang med
årets aktiviteter. Selv om starten på
sesongen har vært litt sur og kald, har
ikke dette lagt noen spesiell demper på
aktivitetsnivået.
Fredrikstad Seilforening har nylig
avviklet Bedriftsseilasen (Fiskemannen),
for 20. gang, med god deltagelse. Vi fikk
flotte forhold med sol og pent vær, dog
med litt varierende vindforhold.
Andersenslippen var nok en gang utgangspunktet og etter
endt seilas var det sosial aktivitet med premieutdeling, grilling
og sjømat. Alex Rosén og hans band underholdt og det ble som
vanlig et flott arrangement både på sjø og land. En stor takk til
Magne Tønnesen og hans mannskap som stod for planlegging og
gjennomføring av Bedriftsseilasen.
Også i barn- og ungdomsgruppa er det stor aktivitet og sommerskole, som du kan lese mer om på disse sidene.
Vi har nettopp arrangert shorthandedregattaen Raymarine
2Star, og foran oss ligger flere store arrangementer i Hankøsundet. I slutten av juni og begynnelsen av juli går Hankø Race Week,
og i august er det duket for VM i 8mR i regi av KNS. Hankøsundet
og Andersenslippen kan se fram til stor aktivitet denne sommeren. Det gleder vi oss over.
Seilforeningen har nå begynt å sende ut nyhetsbrev til medlemmene hver måned. Dette kommer i tillegg til det som står på
hjemmesiden vår og på Facebook. Vi håper og tror at dette vil
bidra til at vi kommer enda tettere i kontakt med medlemmene
våre.
Takk for innsatsen så langt til alle som bidrar i foreningen på
ulike måter for å holde hjulene i gang. Vi håper enda flere har lyst
å til å være med. Det trengs ressurser både på sjøen og på land
for at aktiviteten skal kunne gjennomføres.
Jeg ønsker alle en riktig god sommer!
Sture Vang, leder i Fredrikstad Seilforening

OPTIMIST: Carl Philip Simensen er en av mange ivrige jolleseilere i Fredrikstad Seilforening.

BARN OG UNGDOM

Stor entusiasme i jollegruppen
Fredrikstad Seilforening,
Barn og ungdom, har styrket laget ytterligere med
Hanne-Marie Jørstad som
seiltrener på tirsdager.
AV BJØRN ERIK SIMENSEN • Det
er derfor gledelig å kunne
meddele at foreningen nå har
en stor, fast gjeng med seilere.
Gruppen teller nå 18–20 seilere hvorav 15 er nye i år!
Vi avslutter treningen med
å spise kveldsmat sammen,
noe som er blitt fast innslag
og veldig populært.

PRIVAT

Høy sommeraktivitet i
vente!

PRIVAT

SEILFORENING

MANGE: Hele femten barn og ungdom er nye i årets barn- og ungdomsgruppe.

STYREPROFILEN: GUNHILD ROSNES
Vi har snakket med styremedlem Gunhild Rosnes.
AV VETLE BØRRESEN • – Hva
er det første du tenker når du
hører Fredrikstad Seilforening?
– Gode seilere. En forening med lange tradisjoner og
dedikerte folk.
– Er det noe du ønsker å
gjøre for foreningen i 2017?
– Praktiske ting i båthavna.
– Hva var din første båt,
har du båt nå – og hva er din
drømmebåt?
– Vår første båt var en

trebåt, en Johnson-krysser på
28 fot. Så hadde vi en 24-fots
Hvaler-sjekte som det var fullt
mulig å seile på gode dager. Vi
kjøpte Oddvars IOD i fjor, vår
første ordentlige seilbåt. Jeg
drømmer ikke om noe større
eller noen annen båt.
– Hvor seiler du i sommer?
– I Hvaler-skjærgården og
i Hankø-området.
– Deltar du i nyskapningen
Kællen Cup på mandager i år?
– Det vet vi ikke enda.
– Hvem vinner 8mR-VM
utenfor Hankø i august?
– Hans Majestet Kongen.
– Hva er din favoritthavn/

reisemål med båt?
– Skjærgården er helt ok.
– Hva har du på nattbordet?
– Der har jeg en vekkerklokke.

FISKEMANNEN 2017

Vellykket bedriftsseilas

AV VETLE BØRRESEN • 33 båter
deltok i årets regatta. Her er
noen gode shoots av Endre
Steinbru fra den vellykkede
dagen på Andersenslippen og
skjærgården rett utenfor.

ENDRE STEINBRU

ENDRE STEINBRU

Været og alle gode krefter
var på parti med Fredrikstad
Seilforening lørdag 20. mai,
og Fiskemannsseilasen ble
akkurat som den skal være.

ENDRE STEINBRU
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KJENDIS: Alex Rosén var en av
seilasens påmeldte – og han var
selvfølgelig med på festlighetene
på kvelden. Her sammen med
Bedriftsseilasens Magne Tønnesen, som igjen leverte en vellykket
bedriftsseilas sammen med en
rekke andre frivillige.
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