«Ny styreleder tar roret»

VIDAR SKAAR

Jeg takker alle sammen for tilliten!
I de ti årene jeg har vært med i Molde Seilforening har jeg alltid skrytt av de
fine menneskene og det fine miljøet. Det
er stor stas å få det ærefulle vervet som
styreleder for denne fine gjengen.
Jeg er ikke den som ber om å ta
roret. Jeg synes mange andre posisjoner om bord er vel så utfordrende
og givende. Men det hender jeg blir
plassert her.
Og det er fint å stå ved roret. Der
blir det så tydelig hvor viktig mannskapet og teamet er for å
prestere. Jeg er glad i teamarbeid. Ved roret blir man minnet på
hvor viktig og kjekt teamarbeid er. Uten de dyktige personene i
styret og de utrolige kjekke medlemmene i seilforeningen hadde
jeg ikke sagt ja til å styre denne skuta.
Og vi må være et team. Ikke bare i styret, men i hele foreningen.
Det snakkes om splid i foreningen. Sportsbåter og nå J/70
får gjerne skylda. Vi står i skjæringspunktet mellom behovet for
å utvikle foreningen og for å bevare det gode, gamle. Nettopp
dette blir hovedfokus for styret fremover.
Vi er travle mennesker. Vi velger og vraker i fritidsaktiviteter.
Våre medlemmer sitter ikke hjemme og venter på festlige tilbud
– vi velger og vraker. Og likevel er fritid viktigere enn noen gang.
Vi er alle ute etter å maksimere nytten av vår og familiens fritid.
Vi stiller opp, men vi stiller også krav. Med mange gode intensjoner er det også grobunn for konflikt og uenighet.
Og uenighet skal vi ha, det fører til utvikling. Konstruktiv
uenighet fører til utvikling. Da må vi alle være romslige. Vi må
legge inn at også de som vil noe annet enn oss selv ønsker det
beste for seilingen og for foreningen. Vi må behandle hverandre
med respekt. Prøve å unngå ultimatum.
All den uvurderlige innsatsen som gjøres i foreningen er
frivillig og ubetalt. Vi fortjener alle ros for vår innsats og å bli
behandlet med respekt.
Vi har en stor felles interesse, nemlig å være på sjøen og
seile. Men i mange varianter. Så må vi ha romslighet for hverandre innenfor spekteret av ulikheter. Molde Seilforening skal
romme alle disse ulike variantene av seiling. Og vi skal fokusere
på å utvikle oss fremover – utvikle oss for å fortsette å være en
attraktiv seilforening.
Jeg gleder meg til mye fin seiling fremover og til mange
sportslige og sosiale aktiviteter med denne fine gjengen! Molde
Seilforening er vår alles seilforening!
Cecilie Wold, leder i Molde Seilforening
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Henry og Andor ble hedret
Æresmedlemsskap i Molde
Seilforening henger høyt.
AV CECILIE WOLD • I statutter
for æresmedlemsskap står
følgende:
«Æresmedlemskap kan av
styret tildeles medlemmer
som har utført et fortjenstfullt arbeid for foreningen
gjennom mange år såvel
sportslig som administrativt.
Som i organisasjonsarbeid
eller i kraft av sin stilling, har
betydd svært mye for miljø,
samhold og trivsel i foreningen, herunder eventuelt arbeid til fremme av seilsporten
generelt.»
På Molde Seilforenings
årsfest i februar fikk to av
våre medlemmer utmerkelsen
som æresmedlem.
Andor Wicken har vært
med og vært aktiv i Molde
Seilforening i nesten 60 år.
I tillegg til å være en ivrig
seiler har Andor vært altmuligmann i foreningen, og en
som alltid har blitt spurt når
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ÆRESMEDLEMMER: Andor Wicken og Henry Ragnar Larsen.
noe skal gjøres. Han har alltid
vært der når noe skulle gjøres.
Er noe vanskelig, kontakt Andor. Det har vært holdningen i
foreningen. Med sin tekniske
kunnskap og arbeidskapasitet
får Andor tingene gjort.
Henry Ragnar Larsen ble
tidlig vervet inn i seilingen
via Andor. Henry har vært
aktiv med både seiling og i

styre og stell i foreningen.
I sin periode som leder av
Molde Seilforening gjorde
han et uvurderlig arbeid og vi
nyter fortsatt godt av Henrys
innsats som resulterte i det
fine klubbhuset og tilhørende
uteområde på Lubbenes.
Foreningen gratulerer
Henry og Andor med vel fortjente æresmedlemsskap!

JOLLEREGATTA I OMAN

En forsmak på sommer og seilsesong
En forventningsfull gjeng av
optimistseiler la i vinterferien skiene på hylla og tok
turen til Oman og Mussanah
Race Week (MRW). MRW
består av ti race som går
over fire dager. Den norske
delegasjonen ble ledet av en
engasjert Bård Birkeland.

AV ANITA ØYEN • MRW er et
kompakt arrangement hvor
det var omtrent 100 meter
til alt. Det var 100 meter fra
hotellet til båtene og 100
meter fra båtene og ut på
regattabanen. Her gikk det
ikke mye tid til spille.
Det var hektiske dager
for seilerne som startet med
fysisk trening kl. 08 og ble
avsluttet med debriefing kl. 21
før seilerne gikk til sengs kl. 22.
Flotte seilforhold fikk vi også,
med mellom 4 og 9 meter per
sekund hele uka. Temperaturen
var det heller ikke noe å si på,
som en perfekt norsk sommer
med mellom 24 og 28 grader
på dagtid.
Totalt 69 optimistseilere fra
22 land stilte til start. Beste

norske seiler ble Hedvik Doksrød fra Sandefjord Seilforening
med en 29. plass. Det var god
læring for de norske seilerne
i en tøff konkurranse med
mange gode utenlandske seilere. Seilerne fra Thailand var
spesielt gode og stakk av med
de to første plassene. Beste
europeer ble en seiler fra Italia
som kom på fjerde plass.
Fra Molde Seilforening
deltok Ida Louise Øyen Skaar
(13 år). Det var en meget
spent optimistseiler som
reiste til Oman i februar.
Fremme i Mussanah møtte
hun resten av den norske
gruppa med seilere som bestod av åtte optimistseilere og
én laserseiler. Det var mange
foresatte, så til sammen var
det 19 personer i gruppa.
Seilforeldre blir ofte godt
kjent da de tilbringer mange
timer sammen både ved
rigging og ventetid på land
under regattaer. Dette var
også tilfelle i Oman.
Seilerne fikk også knyttet
mange nye vennskap i den
norske gruppa, men også

VIDAR SKAAR

MOLDE

ÆRESMEDLEMMER

INSPIRERT: Ida Louise Øyen
Skaar hadde stort utbytte av
oppholdet i Oman.
med seilere fra andre deler av
verden.
For Ida har samlingen
vært veldig lærerik. Fra en
hverdag i en liten seilforening
som Molde med begrenset
tilgang på trenerressurser, er
det enormt motiverende og
lærerikt å få trene med en så
erfaren og dyktig trener som
Bård Birkeland. Det sosiale i
møtet med seilere fra andre
deler av landet gjør også at vi
nå ser frem til norgescup og
nye treff. Dette har definitivt
gitt inspirasjon til å trene mer.
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