TØNSBERG
SEILFORENING

SEILSPORTSLIGAEN 2017

Kjempesuksess og 4. plass i 1. divisjon

Godt nytt år, alle seilvenner i Tønsberg
Seilforening.
Terminlisten for sesongen 2018 er
nå vedtatt, og jobben er i gang med
planlegging av de ulike regattaene.
Det betyr at vi endelig kan se fremover mot sol og sommer, selv om snøen
pisker mot vindusrutene og det blåser
stiv kuling i skrivende stund. Dagene
blir lengre og lengre, og vi nærmer oss
sommeren med stormskritt. Det er viktig
å kunne møtes fra tid til annen i vintersesongen, og den muligheten har vi med medlemskveldene.
Her blir det diskutert og kommentert med stort engasjement
ulike temaer, for eksempel hvordan bygge et godt team eller
lage ny regelbok. En kaffekopp, et wienerbrød og en god seilprat
i løpet av vinteren, gjør at tiden går litt fortere.
Våre jolleseilere har gjort unna den tradisjonelle skihelgen på
Geilo med stor suksess, som vanlig. Innendørstreningen er godt i
gang og de begynner å bli klare for en ny sesong.
Trenerkabalen er under utarbeidelse, og vi har mange unge
seilere i en flott gjeng som gleder seg til sesongen. Fjorårets
nybegynnere skal nå seile første år som viderekomne, og det er
alltid spennende. Og vi er klare for å ta imot flere nybegynnere
til våren og til høsten – vi jobber stadig for god rekruttering!
Terminlisten for årets sesong er utrolig spennende, og vi
gleder oss til at seilerne inntar Fjærholmen.
Årets største regattaer i Tønsberg Seilforening er NM i Laser,
RS Feva og 29er, som er i slutten av juni. Her kan vi nok forvente
oss mange deltagere og noen flotte seilaser.
Vi er så heldige å ha fått tilbake NM i ORCi, noe vi er utrolig
fornøyde med. Dette mesterskapet vil bli av den gode, gamle
sorten, med gode seilaser ute på banen og hyggelig middag på
kvelden. Det håper vi seilerne også gleder seg til.
I tillegg har vi alle våre tradisjonelle regattaer: Pinseleir,
Tjøme Rundt, Nøtterøy Rundt, KM i Soling, Princess og RS Elite,
og ikke minst våre ukentlige tirsdags- og onsdagsregattaer. Vi
gir også Færder Big Boat en ny sjanse i 2018. Vi håper og tror at
deltagelsen vil bli bedre i år. Fin trening før NM er det også.
Tønsberg Seilforening, som andre foreninger, er opptatt av
rekruttering, og det jobbes hardt med å få dette bedre til. Som
dere kan lese om her på foreningens sider i denne utgaven av
SEILmagasinet, prøver vi flere former for samarbeid for å få flere
inn i seilsporten.
Vi i Tønsberg Seilforening ser virkelig frem mot en spennende og aktiv sesong, og håper det vil bli en minnerik sommer
for alle. Det blir også en sesong hvor vi er avhengige av at våre
medlemmer stiller som frivillige til ulike oppgaver. Vi i Tønsberg
Seilforening er heldige som har mange av disse medlemmene.
Hilde Syrrist, leder i Tønsberg Seilforening
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Mens vi venter…

Tønsberg Seilforenings
mål med seilsportsligaen
har vært at mange skal få
muligheten, samtidig som
vi ønsker å få med de unge
jolleseilerne.
AV GEORG ELILLA • Som JanKristian Vedeler sa før sesongen: «Vi skal ha det gøy med
seiling og overføre kompetanse på tvers av generasjoner».
Med dette som mål tippet
SEILmagasinet at Tønsberg
Seilforening skulle havne på
en 10. plass totalt, og dermed
akkurat beholde plassen i 1.
divisjon. Dette var også vårt
mål. Så feil kunne vi ta!
I løpet av de fire helgene
i 2017 deltok 15 forskjellige seilere, hvorav over
halvparten var under 22 år. I
de siste to helgene var faktisk
syv av åtte seilere under 22
år, så nå ser vi muligens et
lite skifte og at de unge tar
over. Alle lagendringene har
heller ikke gått på bekostning
av resultatene, for Tønsberg
Seilforening har aldri seilt
fortere og bedre i ligaen.
Den første helgen var det
Siri Kamfjord som var lagleder
og styrte laget inn til en solid
4. plass under svært vanskelige forhold på Vippetangen.

Andre helg tok Jan-Kristian
Vedeler over roret og endte på
9. plass i svært mye vind.
Problemene i mye vind tok
vi med oss i treningen før den
tredje helgen, slik at vi skulle
være forberedt på alle forhold.
Det ble aldri helt nødvendig i
Larvik. Der var det store skift
og enda større variasjon i
trykk på banen som ble avgjørende. Tønsberg Seilforening
hang lenge med høyt oppe,
men falt litt tilbake og endte
på en 7. plass.
Det var knyttet ekstra
stor spenning til den siste
helgen. Laget skulle bestå av
kun seilere under 18 år og
de skulle kjempe om Sailing
Champions League plass mot
KNS, RAN Seilforening og
Brevik Seilforening.
Jostein Aker var den
utvalgte skipperen og han tok
med seg tre rutinerte 29erseilere. Det viste seg å bli et
veldig bra valg.
Laget seilte svært fort,
men var uheldige og fikk en
OCS samt at 9. flight, som de
vant, ikke ble fullført. Til tross
for dette, havnet de på en
flott 4. plass og sikret Tønsberg muligheten til å delta

ERFARING: Tønsberg Seilforening
har nå en gruppe unge seilere
som bringer med seg god erfaring
inn i årets seilsportsliga.
i kvalifiseringen til Sailing
Champions League neste år.
Sesongen sett under ett
ble en kjempesuksess for
Tønsberg Seilforening med
4. plass totalt i 1. divisjon. Vi
fikk engasjert mange unge
seilere, så nå har klubben en
gruppe unge seilere med erfaring fra seilsportsligaen som
kan videreføre de gode resultatene fra denne sesongen.
En viktig årsak til suksessen i 2017, er at Tønsberg
Seilforening har tilrettelagt
ved å leie en Melges som
medlemmer av klubben kan
låne. Alle de fire lagene har
trent i båten og hatt stor
nytte av dette, da den er
veldig lik J/70.
På grunn av de gode
resultatene og deltagelse i
onsdagsregattaene med Melgesen, har seilsportsligaen for
alvor blitt kjent i foreningen.
Vi gleder oss allerede til
neste sesong og ikke minst
Sailing Champions League.

DE YNGSTE: Noen av Tønsberg
Seilforenings unge deltagere i
seilsportsligaen, fra venstre:
Jostein Aker, Jørgen Smith
Meyer, Marthe Bø Ludvigsen og
Emil Dagsberg.
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SAMARBEID MED RE VIDEREGÅENDE SKOLE – IDRETT OG SAMFUNN

Fornøyde ungdommer fikk smake på seiling
OPPLÆRINGSMÅL
Dette er hva videre
gåendeelevene som har
idrettsfag, ifølge læreplanen, skal kunne:
• gjøre rede for sammenhenger mellom
idrettsaktivitet, livskvalitet og helse i et
samfunnsperspektiv
• vurdere problemstillinger knyttet til idrett og
kjønnsroller
• drøfte hvilken mening
og verdi idrett uttrykker i ulike sammenhenger for den enkelte og
samfunnet
Seiling er en aktivitet
som gir elevene nyttige erfaringer og et godt
grunnlag for å nå opplæringsmålene.
Håpet er også at samarbeidet mellom skolen og
seilforeningen kan knytte
disse institusjonene tettere i fremtiden.

ANDREA RØNNING

AV ANDREA RØNNING OG MIA
MARIE HAAKONSEN • Vi i 3idb
fra Re videregående var så
heldige å få være med på seiltur med Tønsberg Seilforening
et par dager i august.
Vi møtte opp onsdag
morgen på Fjærholmen, der
vi startet turen med en time
teori. Bjørnar Erikstad underviste oss og forberedte oss på
to fine dager på vannet. Vi
lærte blant annet forskjellige
ord og utrykk, og hvordan man
skal oppføre seg i en seilbåt.
I klassen var det mange
som hadde seilt før, men også
mange elever som aldri hadde
vært om bord i en seilbåt.
Vi ble delt opp i grupper
på 3–5 personer. Så fikk vi
tildelt hver vår skipper, og
gikk til båtene.
Om bord i båtene fikk vi
grunnleggende informasjon,
og gjorde oss klare til avreise.
Vi lærte oss å heise seil, å lese
vindretningen og kompasset,
og vi lærte ulike knuter. Vi
lærte teorien i praksis.
Etter hvert fikk vi også
prøve oss på å slå og jibbe.
Det var en utfordring for noen,

men alle klarte det til slutt.
Underveis hjalp kapteinene oss med hvordan vi best
kunne seile, og å se hvordan
seilene stod best til vindretningen.
Vi seilte til Østre Bolærne,
der vi spiste lunsj, før vi igjen
seilte videre. Fra Østre Bolærne
seilte vi rundt i Nøtterøyskjærgården og til Vestre
Bolærne hvor vi skulle tilbringe
natten i telt. Vi fikk prøve oss
på å legge til og fortøye båtene
til brygga. Det var en utfordring på grunn av mye vind.
Så tok vi med oss teltene,
satte opp leiren og begynte
å lage middag. Resten av
kvelden brukte vi på leker,
quiz og kos.
Etter natten var vi klare
for en ny flott dag, til tross
for litt regn. Vi seilte rundt og
forberedte oss til ettermiddagens mini-regatta hjem.
Om bord i båtene trente vi
alle på de forskjellige knutene,
og gjorde oss klare til knutekonkurranse i lunsjen. Etter
lunsj og konkurranse seilte
vi med kurs mot Fjærholmen.
Underveis brukte vi de ulike
seilteknikkene vi hadde lært,
og nå ble vi satt på prøve, for
det var tross alt konkurranse!
Da vi kom frem, takket vi
for oss og pakket sammen
tingene våre.
Tusen takk til Tønsberg
Seilforening for at vi fikk muligheten til å være på tur med
dere! Vi har alle lært masse,
og det var en tur vi kommer
til å huske lenge.

PÅ TUR: Re-elevene seilte rundt i Nøtterøy-skjærgården og overnattet i
telt på Østre Bolærne.

ELISABETH ANDRESEN

Tønsberg Seilforening har
i flere år samarbeidet med
en videregående skole i distriktet, Re, og lagt til rette
for at elevene på Idrettsfag
(Idrett og samfunn) skal
oppfylle kompetansemålene og lære det de skal før
eksamen. Her forteller to av
elevene fra en seiltur med
foreningen.

LEK: Utover kvelden koste ungdommene seg med med quiz, leker og
avslapning.

11. august
21. august
22. august
25.–26. august
31. august
7. september
8.–9. sep
15.–16. sep
18. september
19. september
29. september
29. september
Desember

Båtutsett
Offisiell åpning
Første tirsdagregatta
Første onsdagsregatta
Tjøme Rundt
Pinseleir
Nøtterøy Rundt (start kl. 12.00)
Færder Big Boat
Juniorleir
NM Laser, Laser Radial open, Laser 4.7
NM 29er, RS Feva
Sjøleir 1–4
Klassisk Havneregatta
Klubbmesterskap Joller. Tirsdager
Klubbmesterskap Tur/hav. Onsdager
Klassemesterskap RS Elite, Princess, Soling
Ladies Cup
Gubbe Regatta
Vestfold Cup
NM ORCi
Siste tirsdagsregatta
Siste onsdagsregatta
Espelund Fest
Båtopptak
Juletreseilas, joller

LÆRERIKT: Arne Johansen var en av skipperne fra Tønsberg Seilforening som var på seiltur med idrettsfagelever fra Re videregående.
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21. april
22. april
24. april
25. april
1. mai
18.–21. mai
26. mai
16.–17. juni
25.–27. juni
29. jun–1. juli
29. jun–1. juli

ELISABETH ANDRESEN

AKTIVITETSKALENDER TØNSBERG SF

PÅ BRYGGA: Teori på brygga før seilingen ble prøvd ut i praksis.
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