6 spørsmål til 5 Tønsberg-seilere
1. Hvorfor startet du med seiling?
2. Hvilken båttype seiler du?
3. Har du fått gode venner gjennom seilingen?
4. Hva er ditt beste minne fra forrige sesong?
5. Hva er det beste med seiling generelt?
6. Hvilke forventninger har du til sommeren som kommer?

TØNSBERG
SEILFORENING

Både seilkurs og OL

MIRA MEGRUND BARTHO, SNART 12 ÅR

Med 50 nybegynnere i Optimistjolle og
stor oppslutning på seilkurs for ungdom
og voksne, skal vi være veldig fornøyd
med rekrutteringen i Tønsberg Seilforening. Det er lenge siden vi har hatt så
mange nybegynnere på Fjærholmen, og
det hviler et stort ansvar på oss for å ta
vare på foreldre og barn.
For første gang på mange tiår har vi
en Tønsberg-båt som virkelig er på vei
mot OL. Helene Næss og Marie Rønningen satser alt og jobber hardt og
målrettet mot OL i 2016. Seilforeningen støtter opp om denne
satsningen så godt vi kan og har gitt gode bidrag til trener og ny
båt. Helen og Marie ligger nå blant de 10 beste i verden i 49er
FX-klassen. Vi ønsker dem lykke til og håper at de kvalifiserer seg
til OL. Vi gleder oss til å se dem trene på Fjærholmen i sommer.
Sommeren ligger nå foran oss og mulighetene er mange i vår
nydelige skjærgård. Mange skal på seiltur og noen skal representere Tønsberg Seilforening i internasjonale mesterskap. Det blir
spennende å se hvordan resultatene blir.
Jeg må få takke for en fabelaktig innsats på norgescupen i
slutten av april og en godt gjennomført pinseleir. Dette er de to
største jollearrangementene i seiling i Norge i 2015! Det betyr
selvfølgelig mye for Tønsberg Seilforening, men også mye for rekrutteringen av barn og unge i Oslofjorden.
Tønsberg Seilforening takker og er veldig stolte av innsatsen
både til lands og til vanns.
God sommer alle sammen!
Ole Rasmus Undrum, leder Tønsberg Seilforening

MIRA: Optimistjolle
1. Jeg husker egentlig ikke
hvorfor jeg begynte med sei-

ivrig, forteller Vilde.
2. Jeg seiler for tiden RS Feva
og familiens havseiler, sier
Anne Line.
2. Jeg seiler Europajolle og
litt 29er, sier Vilde.
3. Ja, vi har blitt kjent med
mange nye mennesker. Det
er et veldig hyggelig miljø på
Fjærholmen, sier jentene.
4. Oi, det var et vanske-

1. Jeg startet med seiling
fordi jeg er oppvokst i vannkanten. Det hele begynte
med sjøspeiding. Båtene vi
benyttet hadde ikke motor,
så alternativet var seil eller
årer. Da ble det seil.
2. Nå er jeg over gjennomsnittet interessert i konkurranseseiling og deltar i
ORC-klassen med en X-382.
Den båten har deltatt i alle
NORC-regattaer siden 2007.
3. Ja, mange av mine venner
har jeg fått på regattabanen,

lig spørsmål. Jeg har hatt så
mange fine opplevelser. Men
jeg kan nevne den treningen
i 2014 da det endelig blåste
mer enn fire m/sek, og også
treningssamlingen i Moss.
Den var veldig bra og dessuten så vi delfiner, svarer Anne
Line.
4. For meg var det norgescupen i Arendal, for den vant
jeg, forteller Vilde.
5. Det beste med seilingen er
når man får full kontroll på
båten og bare fyker av sted.
I tillegg er det jo naturopplevelsene, sier jentene.
6. Vi håper på en sommer
med fint vær og mye seiling
og moro, sier jentene.
ANNE LINE OG VILDE: RS Feva,
Europajolle og 29er.
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minne. Da hadde jeg det veldig hyggelig sammen med
Thale og Thea.
5. Det beste med seilingen
er at vi får være masse ute i
frisk luft og får være ved sjøen. Jeg liker godt å være ved
sjøen, og så har vi det gøy.
6. Til sommeren håper jeg på
å vinne noen regattaer. Forresten så vant jeg to av de tre
regattaene på min gruppe på
påskesamlingen på Bolærne.

EIRIK BREKKE

ANNE LINE RUHS NILSSON OG VILDE ANINE BERG
1. Jeg begynte å seile fordi
jeg hadde vært med pappa
og seilt og det var morsomt.
Siden spurte en venninne av
meg om jeg ville være med å
seile RS Feva, sier Anne Line.
1. Jeg husker egentlig ikke
helt, det er så lenge siden.
Men jeg tror det var fordi en
venninne av meg skulle begynne, og fordi pappa var så

ling, men både faren min og
søsteren min drev med seiling,
så derfor begynte jeg også.
2. Jeg seiler Optimist-jolle,
fordi jeg er for liten for andre
båter. Optimistjolle er den
første båten man seiler.
3. Ja, jeg er blitt kjent med
mange på Fjærholmen. Jeg
synes det er mest gøy å seile
sammen andre jenter, men
det er mange greie gutter
der også.
4. Pinseleiren er mitt beste

noen på «brygga», noen i styret, og noen som regattaansvarlig.
4. Mitt beste minne fra 2014
er fra regattabanen. Det er
egentlig for mange 2.-plasser
til å være gode minner, men
vi hadde det moro og ganske
spennende. Dessuten hadde
vi jo en flott sommer.
5. Jeg synes at det er mye
livsvisdom i seiling. På regattabanen lærer man mye
om samspill og mestring av
stress. Mens på en mer avslappet slør, i 5–6 knop, en
varm sommerdag… Trenger
jeg egentlig å si så mye mer?
6. Nå håper jeg selvfølgelig
på en like god sommer som
i fjor. I tillegg ser vi frem til
NORC-rankingen, Færderseilasen og Hollænderseilasen.

EIRIK: Storbåt, X-382.
Målet er å vinne minst én av
disse.

JACOB LEPPERØD
1. Jeg startet med seiling først
og fremst fordi min far er sjømann, og jeg har alltid vært
glad i lek og moro med vann.
2. Nå seiler jeg Europajolle
fordi dette miljøet i Tønsberg
er veldig bra og jeg føler at
det passer best for meg.
3. Jeg har fått mange venner via seilingen gjennom
årene. Vi møtes på treninger,
samlinger og regattaer, ofte
på tvers av båttypene, og har
det gøy og koser oss.
4. Mitt beste seilminne fra
forrige sesong er junior-EM
i Belgia. Der var det fine
seilforhold og jeg hadde det
trivelig med venner fra innog utland.
5. Det beste med seiling er å
være på havet i solskinn, og
koble av med venner, og nyte
sommeren.

6. Jeg håper på sol, varme og
god vind til sommeren, og at
det blir mye gøy med gamle
og nye venner. Dessuten håper jeg å kvalifisere meg til
VM i Arendal og prestere bra
der, svarer Jacob.

JACOB: Europajolle.
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