MOLDE

VINNERE KLASSE I: JOLLY YACHT med Kjell Gunnar Rød og Ellen Rafaelsen vant klasse 1.

SPECTRA MARINE MOLDE DOUBLEHANDED

I september var det hele 15
båter som stilte til start i
årets Spectra Marine Molde
Doublehanded.
AV MATS KIRKELAND • Denne regattaen har hatt økende deltagelse de siste årene, og moldeseilerne ser ut til å ha fått opp
interessen for denne typen
regatta. Shorthanded-seiling
gir ekstra utfordring i teknikk,
taktikk og utholdenhet.
Starten ble i år utsatt
et par timer i påvente av at
vinden som var meldt, skulle
komme. Løpet gikk fra Rica
Seilet til Meekgrunna og videre rundt Hjertøya to runder.
Starten gikk i lett vind og
det ble en kamp om å ha fri
vind for å ha fremdrift. Heldigvis var vinden stadig økende.
Frem til runding av lysbøya
ved Fårøytangen, så det ut til

KARI BACHMANN

VINNERE: Tre av fire vinnere,
øverst fra venstre Terje og
Mats Kirkeland og Ellen Rafaelsen. Kjell Gunnar Rød var
ikke tilstede. Nederst: OTER’N
seilte inn til seier overall i
årets Molde Doublehanded.

Moldemesterskap for joller
20. september var det
Innflytterdagen i Molde. I
denne anledning hadde
seilforeningen egen stand
ved sentrum og det ble
arrangert moldemesterskap
for joller. Dette ga mulighet
for mye publikum på land.

PUBLIKUM: Årets jollemesterskap ble arrangert samtidig
med Innflytterdagen i Molde.

LITE VIND: Det var rolige forhold under årets Moldemesterskap for joller.
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å være KIKKEN med skipper
Kjell Inge Kirkeland og NINI
ROLL med skipper Kari Bachmann som hadde en ledelse i
sine klasser, men mindre vind
opp mot Jektsundset gjorde
at alle bak kom kraftig innpå.
Både OTER’N og JOLLY YACHT
tok godt vare på muligheten
som da dukket opp, og de
seilte inn til seier i hver sin
klasse. JOLLY YACHT med skipper Kjell Gunnar Rød og Ellen
Rafaelsen vant klasse 1 foran
KIKKEN og NINJA. OTER’N
med skipper Mats Kirkeland
og Terje Kirkeland vant overall og klasse 2 foran NINI ROLL
og HÅP.
Arrangementet ble avsluttet med premieutdeling på
Rica Seilet om kvelden, hvor
Spectra Marine stilte med
flotte premier.

GEIR OTERHALS

Økende interesse for shorthanded-seiling

LARS WALLE

Rekruttering av nye seilere er viktig for at
vi skal være en vital og spenstig forening
i fremtiden. Hvordan kan vi i fotballbyen
Molde også klare å profilere seiling?
Hvordan kan vi klare å skape attraktive
tilbud i konkurranse med fotballen?
En løsning er å spille ball med fotballen og etablere avtaler om treningsdager. Dette er vanskelig da det er svært
mange fotballag involvert. En annen
løsning kan være tidskomprimerte seilsamlinger.
I august arrangerte vi en svært vellykket «Gøy På Vannet»-uke,
hvor nye og mer erfarne jolleseilere fikk oppleve mye moro på
vannet. Uken ble avsluttet med jollelangtur til Seilerhytta.
Det var en stor opplevelse for jolleseilere og deltagerne på
Molde Race Week å møtes ved toppmerket på pølsebanen. Regattaseilerne lenset videre mot «gaten», og jolleseilerne sløret
videre inn i solnedgangen. Slike intensiverte og sosiale jollesamlinger tror jeg er nyttig for å bygge lagånd og erfaring som seiler.
Jeg er overbevist om at seilerne sitter igjen med mer læring av
40 slike komprimerte seiltimer, enn 40 treningstimer spredd utover sommeren. Er dette en måte å drive jolletrening på som både
møter konkurransen fra andre idretter og som kan gi dedikerte
jolleseilere et bra tilbud? Komprimert og effektiv seilundervisning
med sosiale samlinger er helt klart en modell vi bør jobbe videre
med i fremtiden.
Moldemesterskapet for joller ble i år arrangert i havnebassenget midt i byen; midt under Innflytterdagen. Dette var et ledd i
vår markedsføring av foreningen og seilsporten. Et vellykket grep
som vi vil utvikle videre og forbedre ytterligere til neste år. Jeg
tror imidlertid det er uheldig at vi seiler i mange ulike jolleklasser. Da blir det få båter i mange klasser på startlinjen. Jeg tipper
at seilerne selv synes det er mer spennende med flere i samme
klasse.
Møre og Romsdal Seilkrets bestemte sist vinter at vi skal satse
på jolleklassene Optimist, Laser 4.7, Laser Radial, Laser Standard
og RS Feva. Fem ulike klasser er nok fortsatt for mange for vår
forening. Jeg tror riktig medisin for å motvirke ungdomsidrettens
svøpe – frafall – er å konsentrere oss om enda færre klasser.
Vi har nå en liten stamme av unge seilere som er på vei ut av
Optimisten. Disse flotte seilerne må vi forsøke å lose over i litt
større og spennende joller. For å lykkes med å tiltrekke oss ungdommene som faller fra andre idretter, og ikke minst – beholde
dere som allerede har funnet ut at seiling er tingen – bør vi etter
min mening tilby komprimerte seiltreninger og stimulere til færre
klasser. Har jeg rett?
Geir Berg Oshaug, leder i Molde Seilforening

KARI BACHMANN

Komprimert trening og få klasser

LARS WALLE
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AV JOHN MOLVIK • I klassen
for de eldste seilerne deltok
fire Optimistjoller, to RS Feva
og tre Zoom8. I tillegg fikk vi
seiling i ypperste klasse av
deltagerne i den yngre klasse.
I denne klassen deltok Hedda
Devold og Ida L. Skaar.
I klasse for Optimist A, tok
Sigrid Hammervik Molvik
tre strake seire. Hun ble dermed årets moldemester i sin
klasse, etterfulgt av Johannes
Hammervik Molvik (7 poeng),

Abel Gangeskar Horneland
(9 poeng) og Anna Charlotte
Gaasøy Holsbøvåg (11 poeng).
Christian Oterhals Bachmann og Henry Solvang Oshaug kom inn som båt nummer to i første runde i RS
Feva, men kom sterkt tilbake
og vant de to siste rundene.
De ble dermed moldemestere.
Simen Silset Herskedal og Peder Oterhals Bachmann kom
på andre plass.
Klassen for Zoom8 har frem
til moldemesterskapet vært en
tevling mellom Ulrikke Devold
og Margrethe Petterson, men i
fravær av sin faste makker i RS
Feva, viste Ingrid Bachmann
en flott gjesteopptreden i lånt
Zoom8.
Klasseseieren for Zoom8
gikk til Ulrikke med 4 poeng,
tett etterfulgt av Margrethe
med 5 poeng og Ingrid på 3.
plass med 9 poeng.
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