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HØSTSTORMEN: Om bord i «Nini Roll II», fra venstre, Kari Moen, Pål Slettvold, Geir Oterhals og Kari Bachmann ved roret om bord. Juni og Øse passerer i bakgrunnen.

REGATTA

Høststormen i Molde

21. oktober ble den
tradisjonsrike regattaen
«Høststormen» arrangert i
Moldefjorden.

AV KRISTIAN BACHMANN • Høststormen er årets siste regatta
i Molde Seilforening, og den
markerer slutten på kjølbåtsesongen. Navnet på regattaen
hinter om friske utfordringer,
men det er mange år siden
deltagerne fikk bryne seg på

vind og værforhold som kan
minne om høstlige forhold med
storms styrke i vindkastene.
I flere år har det ligget et
høytrykk i øst på denne tiden
og forsynt moldeområdet med
vind og vær fra øst. Det betyr
ofte pent og solrikt vær og
jevne, moderate vindforhold.
Også årets regatta kom
mot slutten av en helt fabelaktig flott værperiode, med
det da sedvanlige «østaværet»,

som vi kaller det. Det blåste
en 5–6 m/sek i 12–14 varmegrader, altså ingen grunn til å
finne frem alt av varmt seiltøy.
Kun syv båter stilte til start,
litt skuffende gitt det gode
været. Flåten ble litt sprikende
i båttyper og rating, men forholdene gjorde at ingen båter
ble spesielt favorisert. Løpet
gikk både østover og vestover
forbi Molde, likt fordelt med
kryss og lens. «Furia III», en

TURSEILING

Turfolket konkurrerer i prosjekt Seil Ut
Kan man egentlig fremme
turseiling med konkurranse?
AV PÅL SLETVOLD • Vi har i 2017
kjørt prosjektet Seil Ut for å få
mer aktivitet blant seilerne
våre, også utenom regattaene.
Vi definerte 23 gjestehavner
mellom Ålesund og Bud som
Seil Ut-havner.
Deltagende båter rapporterer via en enkel nettside hvilke
havner de har besøkt og når.
Seil Ut-pokalen, som deles ut
på neste årsfest i foreningen,
tildeles den båten som har
registrert flest havner gjennom sesongen (mai–oktober).
Det er flere båter som allerede
har registrert alle havnene, så
antall totalregistreringer vil
være avgjørende for hvilken
båt som vinner.
Publisering av foreløpige
resultatlister underveis i sesongen ser ut til å ha trigget

de ivrigste turseilerne til å
være mer på sjøen enn hjemme. Har dette noe for seg?
Formålet med prosjektet
er å få flere båter ut av hjemmehavnen. Man kan kanskje
antyde at de som seiler på tur
i nærområdet ville vært på tur

uansett, men vi har fått så
positive tilbakemeldinger om
prosjektet at vi velger å tro at
det har økt aktiviteten blant
turfolket.
Se www.moldeseilforening.
no/tur-hav for mer informasjon.

HEIDI OTERHALS

Denne sesongen valgte Molde Seilforening å slå et ekstra slag for turseiling.
Turkomiteen satte opp organiserte
turer til Midsund, Finnøya og seilerhytta
og fikk god oppslutning.
Vi lanserte også Seil Ut som et nytt
turkonsept etter mal av fjelltursuksessen Stikk Ut. Det ble satt opp en liste
over gjestehavner som vi definerte som
Seil Ut-poster.
Den båten som har flest registreringer i løpet av sesongen, tildeles Seil Utpokalen på årsfesten 27. januar. Til nå har 17 båter rapportert inn
gjestehavn-besøk. De to båtene som topper listen, «Offline» og
«Celsius», har rapportert inn over 60 havnebesøk hver i hele 23
forskjellige havner! Vi kan trygt konkludere med at konkurransen
for turseiling traff bra, og at vi nå har et meget godt konsept å
bygge videre på i sesongen 2018.
Ser vi tilbake på jollesesongen 2017, har den også vært meget
positiv. Vi har en fast kjerne med godt etablerte ungdommer som
seiler Laser. I tillegg har vi sett mange nye optimistseilere i høst.
Det er helt klart et resultat av de tre «Gøy på vannet»-ukene vi
arrangerte i sommerferien, med totalt over 50 deltagende barn.
«Gøy på vannet» har funnet sin form og er i ferd med å bli en
av de mest populære sommeraktivitetsukene for barn i Molde.
At vi i år har klart å trekke mange av deltagerne med på optimistseiling i etterkant, er utrolig bra og kan nok i stor grad
tilskrives den gode instruksjonen og oppfølgingen disse seilerne
har fått fra våre trenere. Trenerne har virkelig klart individuelt å
vurdere barnas ferdigheter opp mot den gjeldende vindstyrken,
og har på den måten klart å unngå skremmende opplevelser.
Trenerne har også vært flinke til å gjennomføre morsomme
treninger selv om vinden har vært enten for svak eller sterk. Kanskje har vi også et nytt vindstilletilbud til våre seilere neste år?
Vi er blitt kontaktet av en ildsjel innen «stand up paddle» (SUP)
som ønsker å samarbeide med oss om å utvikle SUP som gren i
samarbeid med Molde Seilforening. Det tror vi kan bli et spennende og godt supplement til vårt tilbud til barn, ungdom og
voksne i foreningen.
Deltagelsen i kjølbåtseiling har dessverre gått ytterligere ned
i år med flere regattaer med under 10 deltagende båter. Regattaarrangementene er bra, men det er dessverre ikke noen tilvekst av
nye kjølbåter som benyttes i regatta, og flere som har vært med
lenge har lagt konkurranseseilingen på hylla. Hvordan deltagelsen skal økes, blir tema på oppsummeringsmøtet etter sesongen.
Det er imidlertid positivt å se at det er stor interesse for Norsk
Seilsportsliga.
Vi har hatt med et stort antall seilere, og målet er å involvere
enda flere til neste sesong. Kanskje kan vi sende to helt nye lag
til to av regattaene? Kanskje kan vi utfordre ungdommene til å
stille med et rent ungdomslag? Ungdommene er i alle fall veldig
ivrige, og etter hvert meget kompetente. De har ikke avsluttet sesongen, og i helgen da dette skrives, var de i aksjon på den første
vintersamlingen – i tette snøbyger og kraftig vind! Flere av dem
vurderer deltagelse i norgescup til neste år. Disse ungdommene
gir et sterkt håp for fremtiden til Molde Seilforening!
Geir Oterhals, leder i Molde Seilforening

LARS WALLE

Seil Ut og stand up!

TUR: Prosjektet Seil Ut har økt seilaktiviteten i Molde Seilforening.

LARS WALLE
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HØYTRYKK: Snille forhold og slett ingen høststorm fant sted under Høststormen.

HØSTSTORMEN: «Jake» med Trygve Bjørlo, Jon Petter Hold, Kristian
Bachman og Geir Oshaug om bord.
«Seilet» i Molde samme kveld
med premieutdeling og sosialt
samvær hvor man allerede kan
mimre over årets sesong. Også
dette løpet foregikk i stabile
forhold – uten stormkast utover kvelden.
Nå gjenstår bare oppsett
og nedpakking av båter, før
den ekte høststormen melder
sin ankomst.

LARS WALLE

X-442 med Stig Waagbø til
rors, lå som første båt fra start
til mål. Den måtte likevel se
seg slått av «Nini Roll II», en
Bavaria Match 35 med Kari
Bachmann til rors.
Klassen for mindre båter
ble vunnet av «Håp», en Dehler
29 med Morten Devold til rors.
«Håp» vant også over all før de
to nevnte båtene.
Det er tradisjon å ha en
samling i toppbaren på hotell

BÅTENE: Seks av de totalt syv deltagende båtene i Høststormen 2017, fra venstre «Øse», «Jake», «Juni»,
«Håp», «Furia III» og «Furia II».

HELGESAMLINGER VINTEREN 2017-18
Jollegruppen til Molde Seilforening har de siste tre årene
gjennomført fire helgesamlinger gjennom vinteren. Foreløpige datoer for kommende vinter er:
• 25.–26. november
• 13.–14. januar
• 10.–11. februar
• 10.–11. mars
Det kan bli endringer i datoer for gjennomføring.
Egenandel for deltagelse er kr 2000 for alle samlingene og
kr 750 for enkeltsamlinger (minimum to).
Gjennomføring av avhengig av minimum ti påmeldte. Ved
færre påmeldte må vi gjennomføre programmet med kun én
innleid trener med støtte av foreldre i treningsopplegget.
Interesserte kan ta kontakt på john.molvik@stayon.no.

ONSDAGENE: Expressen«Furia
II» vant onsdagsregattaene
sammenlagt i klasse A.

18. oktober ble årets siste
onsdagsregatta gjennomført.
AV LARS WALLE • I år har det
vært arrangert 20 onsdagsseilaser – likt fordelt mellom
vår- og høstserien. Antall deltagende båter var 12 i vårserien og 13 i høstserien.
På det meste var det ti båter som stilte til start, og minste antall startende båter var
fem. Med andre ord er det et
potensiale for flere deltagende
båter neste år.
Serien er delt inn i tre ulike
klasser, hvor «Furia II» vant

både vår- og høstserie i klasse
A. For klasse B var det «Arius»
som tok seieren i vårserien, og
«Jolly Yacht» for høstserien. I
sportsbåtklassen tok «Nini
Roll II» vårserien, mens det
var «Jake» som ble vinneren i
høstserien.
Enkelte onsdager har det
vært arrangert treff med kaffe
og enkel servering i klubb
lokalene på Fjærestua, et bra
tiltak som vi kanskje ser mer
av til neste år? Premiering blir
foretatt på årsfesten, som arrangeres på nyåret, nærmere
bestemt 27. januar.

LARS WALLE

Onsdagsregattaene 2017
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