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Rekruttering
Det er deilig å være skikkelig i gang
med seilsesongen igjen! Ikke det at vi
har vært helt i dvale, vi har hatt både
jollesamlinger, RS Feva-seiling for ungdom/voksne, onsdagskafe, dommerkurs
og temakvelder gjennom hele vinteren,
men det er likevel godt å komme skikkelig i gang med primæraktiviteten seiling, både i regatta og på tur.
Denne uka har jeg vært så heldig å få
være på fjorden med åtte nybegynnere
på seilkurs. Heldige var vi også med
forholdene – en usedvanlig jevn og passende bris fra vest fylte
hele fjorden, og jammen var det ikke tilstrekkelig med kun shorts.
Vinden tiltok faktisk også i styrke i løpet av kvelden, parallelt med
økningen i ferdighetene til kursdeltakerne. Ved heising av seil kl
18 var det beskjedne 2 m/sek. Kl 20 var vinden frisknet på til 6
m/sek, og det var perfekte forhold for å vise hvordan man kan
redusere krefter i riggen for å holde passende krengning. Seilerne
var henrykt over seiling som aktivitet, og utfordringen videre blir
nok å fortelle på en mest mulig skånsom måte at forholdene ikke
alltid er slik.
Vi er allerede snart halvveis i vårserien og det nærmer seg
Gossen Rundt, Inter City og Romsdalsfjorden rundt. I skrivende
stund er det seks påmeldte båter til Gossen rundt, og det ryktes
at flere mobiliserer. Dette er en regatta som har vært utrydningstruet, men dersom vi nå nærmer oss 10 båter, er det faktisk et
bra skritt fremover i deltakelse. På onsdagsregatta har det deltatt
i underkant av 10 båter i snitt, og trenden ser ikke helt lovende
ut. Det drives rekrutteringsarbeid via ovenfornevnte seilkurs, og
det ryktes faktisk at et nytt team med ferske seilere vurderer kjøp
av båt til regattabruk. Det skjer ting, og ikke minst har vi en god
stamme med jolleseilere som begynner å lukte på storbåtseiling.
Morten Devold gjør en utmerket rekrutteringsjobb i så måte
ved å bruke disse som mannskap i «Håp» på regatta. En ny ungdomsseiler var også med i seilsportsligaen i Oslo. Opplevelser som
dette sår helt sikkert noen frø hos ungdommene som vil spire og
slå ut i full blomst i form av innkjøp av egen storbåt når de om
noen år blir voksne og etablert. Dette gir håp for fremtiden til
regattaseiling i Molde.
Turseiling kan også være en vei inn til regattaseiling, og det er
nå økt trykk på turseilingen både i Molde, Ålesund og Ulsteinvik.
Snart er det Pinsetur i begge foreningene, og kanskje får vi også
til å møtes på Finnøya? Turkomiteen i disse foreningene jobber
hardt for å få med turseilere på vår lokale Færderseilas, InterCityseilasen mellom Ålesund og Molde. Vi håper flere får muligheten
til å føle den mestringen det gir å beherske en seilbåt så godt
at en kan seile slike distanser helt uten bruk av motor, kun med
vindens kraft. Vi gleder oss allerede til samlingen på Seilerhytta i
Molde etter regattaen!
Geir Oterhals, leder i Molde Seilforening

Ung debutant i seilsportsligaen
Den 12 år gamle Moldejenta Adelin Rafaelsen fikk
i mai sin debut i seilsportsligaen. Hun seilte for Molde
Seilforening i 2. divisjon i
Oslo, på et lag ellers bestående av betydelig eldre
seilere, deriblant tante Ellen
Rafaelsen. Vi snakket litt
med Adelin og ba henne
fortelle litt om seg selv og
hvordan det var å være med
i ligaen.
AV KRISTIAN BACHMANN • – Jeg
fylte 12 år i januar, og har seilt
Optimistjolle i ca. fem år. Jeg
har planer om å seile Optimist
noen år til, så blir det kanskje
over på Laser-jolle. Vi er ikke
så veldig mange som seiler
Optimist for tiden, men det
er veldig godt miljø blant oss
som driver på. Vi vil gjerne
ha flere seilere i gruppa, sier
Adelin.
Adelin har ikke konkurrert nasjonalt i Optimist ennå,
men hun har deltatt på en del
kretssamlinger og regattaer i
Møre og Romsdal. Hun seiler
nå første året i A-klassen og
regner med å møte tøff konkurranse på vannet.

12 ÅR: Adelin Rafaelsen fikk prøve seg i seilsportsligaen i Oslo.
Turen til Oslo og seilsportsligaen ble planlagt på litt kort
varsel, men Adelin behøvde
ikke betenkningstid da hun ble
spurt om hun ville være med.
– Det var artig å seile regatta i Oslo. Det mest spennende med regatta er når man
leder eller kan ta igjen andre
båter. Når det var lite vind,
måtte vi vente en del mellom
regattaene. Jeg hadde ikke
med meg mobiltelefonen, og
da ble det enda mer kjedelig
å vente. Men alt i alt var det
en spennende tur, og jeg fikk
også treffe slekt i Oslo som vi
overnattet hos.
Om bord i J/70-båten
hadde Adelin oppgaver som
å føre spinnaker litt frem og
toppen litt ut foran vantene

før setting. Videre hang hun
spinnakerfallet over bommen
etter settingen, og etter runding var hun med og pakket
spinnakeren.
– Jeg ryddet også litt i skjøter og fall, samt bidro i vektfordeling om bord (når det
gjelder vekt må nok de voksne
krediteres mest – red.anm.).
Det kan fra voksenhold
tilføyes at Adelin bidro under
seilingen og holdt hodet kaldt,
noe ikke de voksne alltid gjorde. Når vi voksne kunne bli litt
for resultatfokuserte og dertil skuffet, hjalp det også på
holdningen å se Adelin smile
like bredt uansett – godt humør smitter. Vi får helt sikkert
se Adelin igjen i flere stevner i
seilsportsligaen.

Samarbeider om jolle-cup
MR-Cup 2017 blir seilt
over fem helger fra april til
oktober. Ålesund Seilforening, Molde Seilforening og
Ulstein Seilforening deler på
ansvaret.
AV LARS WALLE • I Molde er det
nå ni Laser-seilere, mens det
i Ålesund er under etablering
en lasergruppe på 6-8 seilere.
Dersom alle stiller til start, er
det trolig det største entypefeltet vi har sett innen kretsen
på mange år.

Helgen 20.–21. mai var det
Molde Seilforening som inviterte til cup. Seilerne, som kom
fra Ålesund og Molde fikk nær
optimale seilforhold på lørdag
formiddag, men noe mindre
vind og regn på søndagen. Det
var nesten 20 båter som stilte
til start, ganske jevnt fordelt
mellom Optimist og Laser.
MR-CUP: Heine Devold seilte sin
første regatta. Han er snart 9 år,
og startet med seiling for nesten
et år siden.

GEIR OTERHALS

MOLDE

SEILSPORTSLIGAEN

SEIL UT 2017
Seil Ut er et nytt konsept som Tur- og Hav-komiteen har satt i gang for å tilrettelegge
for mer turseiling. Konseptet er basert på Stikk Ut, som er en felles turkassetrim i Romsdalsregionen.
AV LARS WALLE • Seil Ut har 23 utvalgte havner godt spredt ut over fylket, med muligheter for
turseiling fra Bud i nord til Alnes i sør. Registrering av turene gjøres via hjemmesiden til Molde
Seilforening.
Den båten som har flest forskjellige registreringer i løpet av sesongen tildeles Seil Ut-pokalen
på neste årsfest i Molde Seilforening. Hvis to eller flere båter registrerer samme antall forskjellige havner, vil den båten med størst antall besøk totalt bli premiert.
Mer informasjon om Seil Ut 2017, finner dere på www.moldeseilforening.no.
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