Inspirasjon og rekruttering
Sesongavslutning er tid for refleksjon
for styret. Har vi nådd våre mål? I
organisasjonsplanen står blant annet
følgende mål:
«Molde Seilforening skal være en
inspirator til økt seilaktivitet i Romsdalsregionen. Foreningen skal rekruttere og lære opp seilere som kan bidra
til å utvikle Molde Seilforening videre
… For å skape tilhørighet til foreningen, og for å holde på medlemmer, skal
Molde Seilforening tilby engasjerende,
utviklende og sosialt byggende samlinger, kurs, regattaer og
turer for hele bredden i medlemsmassen. Både for rekruttering
og opprettholdelse av medlemskap skal Fjærestua og Seilerhytta
med tilhørende utstyr og fasiliteter være utgangspunkt for
aktivitetene…».
I år er det nok de tre Gøy på vannet-ukene for unge jolleseilere som må trekkes frem som den største og viktigste
inspirasjonskilden til seilaktivitet. Det var svært mange barn som
etter en begivenhetsrik uke med mye vannaktivitet møtte til
første jolletrening i høst!
Målet er at disse barna skal etablere seg i foreningen slik
at de på sikt kan være med og utvikle foreningen videre. De
mest erfarne jolleseilerne bidrar allerede til å utvikle foreningen
videre med å stille som trenere på Gøy på vannet. De legger opp
til et variert program med ulik vannaktivitet og har en kontakt
med barna som vi voksne kan slite med å oppnå. Det nye prosjektet SeilUt! må også trekkes frem som en inspirasjonskilde.
Dette konseptet har inspirert alt fra veteraner i foreningen til
seilere som ikke tidligere har vært involvert i foreningen.
Vi ser en endret utvikling for regattaseiling med storbåt.
Regattautvalget har gjennomført mange spennende regattaer i
år, og kvaliteten på arrangementene er høy. Likevel blir dessverre
hovedinntrykket av årets sesong at deltagelsen var lav. Det
dukker stadig opp nye seilbåter i byen, men det virker ikke som
disse blir kjøpt med tanke på at de også skal bli brukt i regatta.
Ett nytt team har derimot etablert seg på regattabanen i år.
Vi ser at denne nykommeren på regattabanen føyer seg inn i
et mønster som begynner å bli ganske tydelig. Nye båter som
deltar aktivt i foreningens regattaer, er som oftest et resultat av
et sameie med en liten og sportslig båt med en relativt rimelig
inngangsbillett. Vi har lenge vært opptatt av å få med turbåtene
på regatta, men kanskje er tiden nå kommet for å tenke nytt?
Seilsportsligaen er en suksess, og regattakonseptet med at
arrangøren stiller med båter er en tanke vi må begynne å utrede,
også for Molde Seilforening. Vår nabo, Ålesunds Seilforening,
har nå kjøpt klubb-båter, og det skal bli interessant å følge med
på om dette kan skape økt rekruttering til kjølbåtseiling, og om
dette også kan være en mal for hvordan vi bør utvikle storbåtseilingen i fremtiden.
Vi har de beste rammene man kan tenke seg. Vi har to
eiendommer som er i god stand, og som driftes og vedlikeholdes på en utmerket måte. Det gjør at vi har to baser som vi i
så stor grad som mulig skal benytte for å skape tilhørighet og
engasjement for seilaktivitet for hele bredden i medlemsmassen
i foreningen i 2018.
Geir Oterhals, leder i Molde Seilforening
NYTT FRA MOLDE SEILFORENING • moldeseilforening.no
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Regattaoppslutning ved en korsvei
Det har vært lavere deltagelse i kjølbåtregattaer i
Molde Seilforening i de siste
årene, og denne nedgangen
har fortsatt i 2017.
AV LARS STIAN WALLE • På
enkelte distanseregattaer har
det vært noe bedre deltagelse,
men det har også vært avlysninger. Antallet deltagende
båter er nå kritisk lavt for å
kunne forsvare å opprettholde
tilbudet. Dette er en utvikling
vi selvfølgelig ønsker å snu.
Flere tiltak har vært
forsøkt, for eksempel seilkurs,
oppfordringer til deltagende
båter om å ta med nye seilere,
endret klasseinndeling og
flytting av sosial samling til

Fjærestua. Det vil bli innkalt
til et diskusjonsmøte om
regattaseiling for kjølbåt i
løpet av vinteren. Vi håper
medlemmene allerede nå kan
tenke gjennom og komme med
innspill på hva vi kan gjøre for
å snu trenden!
Vi har mottatt flere innspill
på at vi bør satse på Express for
å utvikle entypeseiling som et
lavterskeltilbud. Som det antydes i lederen, virker trenden å
være at dagens seilere ønsker
seiling med like båter med lav
inngangsbillett. En satsning på
Express kan muliggjøre dette.
Dette tar vi en skikkelig debatt
om under møtet som arrangeres i løpet av vinteren.
I tillegg dette, er målet for

våren å gjennomføre seilkurs.
Vi håper alle medlemmer kan
være med og spre informasjon
om dette til alle dere tror kan
være interessert. Kurset blir
annonsert på hjemmesiden
snart.

VINTERJOLLETRENING I JANUAR
Seiltreningen for jollegruppen har i 2017 som i 2016 vært en helårsidrett med oppstart i
januar og siste treningssamling helgen før jul.
AV LARS STIAN WALLE • Fra slutten av mars og frem til midten av oktober har det vært treninger
ved Fjærestua tre kvelder i uken. Oppslutningen har gjennom sesongen har vært god.
Helgen 13. og 14. januar ble det gjennomført treningssamling for jollegruppen i Molde
Seilforening. Samlingen foregikk i pent og kaldt vintervær, men temperaturen la ingen demper
på deltagelsen. Det var seks seilere (tre Optimister og tre Lasere) som var med denne helgen. I
løpet av helgen ble det gjennomført fire økter fordelt på to dager. Det ble trent hovedsakelig
på taktikk/strategi på lørdagen, og på teknikk/båthåndtering på søndagen.
Til å trene seilerne, hadde Andreas Larsen tatt turen fra Ålesund for å hjelpe til. Andreas har
tidligere vært jolletrener i Molde Seilforening, mens han studerte ved Høgskolen i Molde.

Seilsportsligaen kommer til Molde
Molde Seilforening skal 21.
og 22. juli være vertsby for
Norsk Seilsportsligas eliteserie og førstedivisjon. Dette
blir et stort arrangement
for foreningen, og planleggingen er godt i gang.
AV LARS STIAN WALLE • De som
er involvert i J/70-seiling og
som har deltatt i seilsportsligaen, danner den foreløpige komiteen, men vi håper flere kan
være med etter hvert. Vi skal
informere skikkelig om dette
på møtet som regattakomiteen

setter opp i slutten av februar.
Scandic Seilet hotell
blir base for arrangementet.
Etter en god natts søvn på
Seilet, vil deltagerne lørdag
morgen kunne nyte en deilig
frokost og samtidig studere
vindforholdene på regattabanen. Deretter kan de rusle ut
på bryggekanten fra hotellet
og stige om bord i en byttebåt – klar for seiling på en
utfordrende Moldefjord!
Det vil bli et yrende liv i
regattaområdet da arrangementet er samtidig med Molde

Internasjonale Jazzfestival. Vi
håper på mye publikum både
på fjorden og på land!
På grunn av svært mye
folk under Jazzfestivalen,
anbefaler vi seilere som skal
delta å bestille overnatting
så raskt som mulig. Dersom
det ikke er klart hvem som
skal stille fra foreningene,
oppfordrer vi foreningene til å
bestille rom.
Vi gleder oss stort til et av
de største og mest spennende
arrangementene i Molde
Seilforenings historie!
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