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LITE VIND: Det var ikke mye sus i seilene til Geir Begby, som med list og lempe seilte inn til 3. plass.

ZHIK SKJÆLØY ONESTAR

God deltagelse, få Fredrikstad-seilere
Zhik Skjæløy OneStar er utvilsomt soloseilernes årlige høydepunkt. Mange deltok i år,
men Fredrikstads egne seilere
glimret med sitt fravær.

dem ble Geir Begby, som seilte
inn til tredjeplass i den mellomste klassen med foreningens
velkjente Fareast 28.
Regattaen ble preget av
lite vind, og det satte seilerne
på en tålmodighetsprøve. Den
som holdt ut aller lengst på
den blanke sjøen, var Helge
Rongvær i klassen for de minste båtene, noe han ble beløn-

AV MORTEN JENSEN • Av de 45
seilerne som stilte til start i Zhik
Skjæløy OneStar, var det kun
tre seilere som tonet flagg for
Fredrikstad Seilforening. Best av

ER DU MEDLEM?

KLASSEMESTERSKAP FOR IOD 2017

Står du i medlemsregisteret vårt?
Hvem er medlemmer i
foreningen?
Vi har publisert medlemslisten vår (fornavn +
etternavn) på fredrikstadseilforening.no.
Sjekk om du er registrert – og meld tilbake til
oss om noe er feil.

Klassemesterskapet for IOD
ble arrangert helgen 16.–17.
september hos Fredrikstad
Seilforening.
Vi gratulerer Martin Rygh
og team Blues med seieren.
Tormod Lie og team Ivory
tok andreplassen, mens Gustav Rygh og Team Kaja III tok
en fin tredjeplass.
Du kan lese mer og se
video på våre nettsider, fredrikstad-seilforening.no.

Vi har fått nye, friske Fredrikstad Seilforening-vimpler på
lager igjen!
Vimplene
ligger
på
Andersenslippen og kan kjøpes ved å kontakte en i styret
eller Per Helgesen, Olav Hals
eller Knut Bøymo.
Vimpelen koster kr 150.

Jevn stabil vind fra sørvest ga
en rekordrask tur for de 36
båtene som stilte til start i
årets Homlungenseilas. Klassevinnere ble:
Klassiske treseilere:
NOR 53, Huttetu, IOD, Tor
Erik Andreassen, Fredrikstad
Seilforening
Racing:
NOR 9629, CB`N, CB365,
Kjell Norli, Fredrikstad Seilforening
Shorthanded:
NOR 6972, Venninna, Cayenne 42, Svein Olav Moe,
Fredrikstad Seilforening
Tur:
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net med en 10. plass for. Vidar
Moe kom aldri til mål.
Seilerne var inndelt i fem
klasser der ytterpunktene utgjorde en flerskrogsklasse med
en deltager, mens det deltok
tre seilere i klassen for de som
seilte uten spinnaker.
Klasseseirene gikk til seilere
fra Viken, Hurum, Asker, Bærum og Moss.
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Sesongen er på hell i skrivende stund,
og klassemesterskapet i IOD nå i september markerer en verdig avslutning
på årets sesong.
Totalt sett har foreningen stått ansvarlig for mange regattaer og arrangementer denne sesongen. Vi har også i
samarbeid med andre foreninger arrangert flere regattaer med stort hell. Hankø Race Week er et viktig arrangement
som vi håper å kunne videreutvikle
sammen med våre samarbeidspartnere.
Av og til kan det føles som det er i meste laget, men så lenge
det er moro, går det rundt. Mange av foreningens medlemmer
har bidratt og hjulpet til. Hadde det ikke vært for dere, hadde det
blitt vanskelig å få arrangementene i havn. Tusen takk til dere
alle som har stått på og gjort arrangementene til en suksess. Vi er
avhengig av hjelp fra medlemmene både på land og sjø, så det er
bare å melde seg på når anledningen er der.
Deltagelsen i de ulike regattaene viser nok en litt dalende
kurve. Det skyldes kanskje at det er svært stor aktivitet på regattafronten, og at seilerne har mange arrangementer å velge mellom. Selv om mange av foreningens medlemmer deltar på ulike
regattaer, skulle vi gjerne sett flere på startstreken.
På barn- og ungdomssiden har vi opplevd en betydelig økt
interesse i år. I jollegruppen er det cirka 30 seilere som utgjør
kjernen i gruppen. Det er veldig bra, og vi håper og tror at denne
interessen fortsetter. Det er bra for rekrutteringen til seilsporten.
Vi legger opp til vinteraktiviteter for disse også, så her er det
bare å henge seg på. Takk til alle foreldre som bidrar for å holde
hjulene i gang også her.
Som tidligere år arrangerte vi også i år en sommerskole for
vordende seilere. Det ble en fulltreffer. På to uker samlet vi i alt
78 deltagere, noe som må sies å være fantastisk. Takk til Jørstadene som hadde ansvaret for den tekniske gjennomføringen.
Vårt anlegg på Andersenslippen har vært flittig brukt, og det
er stor interesse for å leie lokalene våre. Det setter vi pris på,
samtidig som det gir ekstra inntekter til foreningen.
Vedlikeholdet av Slippen og området rundt er krevende. Stor
bygningsmasse og stort friareal, og en aldrende brygge krever at
vi holder ting kontinuerlig ved like. Også her er dugnadsånden på
topp. En stor takk til alle dere som holder ting i orden.
Sture Vang, leder i Fredrikstad Seilforening
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Takk til alle som bidrar

NOR 15452, Emitine, Delphia
47, Petter Antonsen, Fredrikstad Seilforening
Skøyter:
N692, Løperen, skøyte, Knut

Sørensen, Fredrikstad Seilforening
Kuttere:
NOR 58, Winnie, Bjørn Vadholm, KNS
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