SEILFORENING

Nyttårsforsetter
Seiling er ikke en aktivitet du behøver
nyttårsforsett for å motivere deg til!
Våren 2019 setter vi i gang en ny
storsatsning i Molde Seilforening. Vi
har kjøpt inn to moderne og spennende
foreningsbåter av typen J/70.
Med disse kan foreningens medlemmer være med å konkurrere mot de to
andre J/70-ene vi har i Seilsport Molde.
Med fire båter på startstreken, blir
dette et fantastisk spennende konsept
for både erfarne og nybegynnere – fra
ungdom til eldre. Endelig har vi igjen klart å etablere en entypeklasse i Molde, slik det var i foreningen siden grunnleggelsen
i 1920, men som dessverre ble fortrengt av konkurranse mellom
ulike typer båter fra 70–80 tallet og fremover til dags dato. Nå
skal vi kunne satse på begge deler. Det håper og tror vi alle i
foreningen er strålende fornøyde med.
Innkjøpet gir oss muligheter til ikke å bare øke det sportslige
nivået gjennom entypeseiling, men foreningsbåter gir en langt
større mulighet til rekruttering.
J/70 er svært anvendelige båter med bred appell. De kan
seiles i nærmest alle forhold, de kan håndteres og seiles av de
fleste, og de har ikke minst appell til alle aldersgrupper grunnet
det moderne og sportslige preget. Nå kan altså du få sjansen til
å seile disse fantastiske båtene.
Tanken nå er at for en tilsvarende årlig sum som betales for
å løfte vekter eller å løpe på tredemølle i dårlig luft innendørs,
skal du heller kunne få tilgang til en J/70 til trening og konkurranse utendørs i frisk bris på Moldefjorden.
Og dette kan dedikerte seilere love deg: Seiling er ikke en
aktivitet som du behøver å stålsette deg til å bedrive gjennom
strenge nyttårsforsetter i januar. Seilere klarer nesten ikke å
vente til båtene igjen er på vannet og de kan starte treningen.
Tiden fremover til april må vi bruke konstruktivt til å planlegge et best mulig konsept. Hvordan konseptet blir, vil du finne
mer ut av ved å gå inn på facebooksiden: «J70 – Seiling for alle!
Molde Seilforening». Ta ellers kontakt med regattautvalget om
du har lyst til å delta.
Det er snart årsmøte, og styret håper å se så mange som
mulig av medlemmene der. For min egen del overlater jeg styreledervervet til andre nå, og jeg ønsker den nye lederen lykke til i
det videre arbeidet med en fantastisk seilforening.
Det er svært mye engasjement og pågangsmot blant medlemmene, og som J/70-vedtaket fra det siste årsmøtet viser, er
det tydelig at det er svært mange som ønsker å prøve ut nye
konsepter for å øke rekruttering til sporten vi elsker.
Jeg er overbevist om at lokal ligaseiling vil bli en boost for
foreningen på mange måter, og at det vil bli svært givende å
lede foreningen inn mot 100-års jubileet i 2020.
Kanskje får vi nå også foreningens første kvinnelige leder
gjennom historien?
Takk for meg! Jeg har hatt fire svært givende år som leder.
Målet mitt nå er å seile enda mer enn før, og jeg bidrar gjerne
med å være med på å utvikle den lokale ligaseilingen fremover.
Geir Oterhals, leder i Molde Seilforening

NYTT FRA MOLDE SEILFORENING • moldeseilforening.no

To nye J/70-båter til foreningen
Et spennende og morsomt
regattakonsept starter opp
til vårsesongen.
AV KRISTIAN BACHMANN •
Molde Seilforening vedtok
gjennom et ekstraordinært
årsmøte i oktober 2018 å gå til
anskaffelse av to J/70 seilbåter
i foreningen. Møtet viste en
stor interesse for satsing på
et slikt konsept, som i korthet
går ut på at båtene brukes
til ukentlige J/70-regattaer,
inspirert av den internasjonale
og nasjonale seilsportsligaen. I
tillegg vil båtene kunne brukes
til onsdags- og helgeregattaene, hvor de konkurrerer i rating
som andre båter. De som vil
være med må være medlemmer i Molde Seilforening og
betale en årlig avgift for å få
tilgang til båtene. Man kan
da både trene og seile regatta
med båtene.
Norsk Seilsportliga gjorde
det tidligere i vinter kjent at
de skulle fornye båtparken og
dermed selge sine J/70-båter,
som blant annet var i bruk
under ligastevnet i Molde sist
sommer. Båttypen er også noe
kjent i Molde Seilforening fra
før gjennom to lokale båter
eid i felleskap av 16 medlemmer. Det forventes nå tøff
konkurranse på fjorden fra de
nye båtene.
Styreleder i Molde
Seilforening, Geir Oterhals
kommenterer nyheten om
kjøpet slik:
«Dette er svært gledelig
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J/70: Molde Seilforening satser på at de to nye båtene de har kjøpt vil gi
økt engasjement og rekruttering til seiling.
og noe vi har jobbet lenge og
grundig med styret i Molde
forening. Anskaffelse av disse
båtene er i tråd med foreningens strategi om å gjøre
seilsport mer tilgjengelig både
for ungdom og voksne. Styret i
Molde Seilforening står samlet
bak denne satsningen. Tanken
er å kunne tilby en enkel og
rimelig måte å kunne seile
regatta på med topp moderne
båter. Disse båtene er enkle og
krever mindre vedlikehold enn
ofte mer kompliserte større
båter. De er også relativt enkle
å seile, selv om det kreves mye
for å mestre dem godt. Mange
eier ikke egen båt eller er ikke
fast mannskap hos andre. Nå
kan de ved å betale en årlig
avgift delta i flere former for
regattaseiling, både lokalt og
nasjonalt.»
Rekruttering og interesse
for ungdom og yngre voksne
er også viktig for styret i
Molde Seilforening, og noe

som er vektlagt i satsningen:
«Vi mener dette er et spennende og godt konsept som
vi tror vil rekruttere til seiling
og engasjere de som allerede
seiler, spesielt ungdommer
som begynner å bli ferdig
med jolleseiling. Vi har over
tid, og sikkert av flere grunner
slitt med et frafall etter jolleseilingen. Kanskje får vi nå se
rene ungdomslag på sjøen?»
Også nybegynnere er
velkomne ifølge Oterhals:
«Det vil også kunne bidra
til rekruttering av nye seilere,
både yngre og eldre. Vi gleder
oss til å komme i gang.
Målet er å ha et mer detaljert
konsept klart til vårsesongen
starter. Detaljer om dette vil
komme fortløpende på hjemmesidene og på facebooksiden J70 - seiling for alle!
Molde Seilforening.»
Vi gratulerer Molde Seilforening med anskaffelsen og
satsningen.

TURSEILINGSKONKURRANSEN

S/Y «Offline» vant SeilUt 2018
Molde Seilforenings turseilingskonkurranse var en suksess også i sesongen 2018.

AV KRISTIAN BACHMANN • I alt
14 båter registrerte sine turer
i SeilUt gjennom sesongen
mellom mai og oktober.
Båtene ble på den måten del
av konkurransen om nå flest
mulige havner, gjerne flere
ganger per havn.
Konseptet går ut på
at båter registrerer anløp
blant 30 utvalgte og angitte
havner i Møre og Romsdal, fra
Kvamsøya i sør til Kristiansund i nord. Antall og hvilke
havner varierer noe fra sesong

til sesong, men arrangørene i
Molde Seilforening tilstreber
å velge havner som har gjesteplasser og tilrettelegging for
besøk, men også noen naturhavner. Formålet er å få flere
ut på tur i seilbåt og dette ser
ut til å være et tiltak som har
stimulert til økt aktivitet.
I årets sesong var Hallberg
Rassy 39 «Kamci» med AnnHeidi og Kjell Fostervold i
ledelsen helt til det siste,
men de måtte se seg slått av
«Offline» og skipper Rolf Inge
Sandblost, som prikket inn
seieren til slutt.
Vi gratulerer «Offline» med
seieren. Samme båt og skipper

kom for øvrig også øverst på
lista i 2017-sesongen.
Molde Seilforening håper
at også årets konkurranse har
bidratt til aktivitet blant turseilerne, og at dette er med
på å fremme interessen for å
komme seg ut på fjorden.
Resultatene forteller
om stor aktivitet blant de
ivrigste, og vi gratulerer de
fem øverste på listen med
muligheten til å skaffe de
eksklusive ankerdramglassene
med SeilUt-gravering.
Det blir mulighet for å
skaffe glass til flere av mannskapet neste år, for det blir
SeilUt-konkurranse også i 2019.
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