«Full krig» mellom Fredrikstad og Sarpsborg
SEILFORENING

Takk til Lars-Erik!
Min første oppgave som nyvalgt leder
i Fredrikstad Seilforening var å takke
av Lars-Erik for sin årelange innsats
som leder for foreningen. Til stående
trampeklapp fra årsmøtet var det en
stor glede å gratulere Lars-Erik som
foreningens fjerde æresmedlem. Det
er en pris som henger høyt og som
bare tildeles dem som som fortjener
det mest. Det er ildsjeler som Lars-Erik
som holder seilNorge i gang. Mennesker som gir av sin tid og kunnskap.
Lars-Erik har vært en pådriver og viktig organisator i foreningens
mange arrangementer. Watski Skagerrak TwoStar og Hankø Race
Week er årlige arrangementer der Lars-Erik har nedlagt en formidabel innsats. Det er betryggende at Lars-Erik lover å bidra i
enkeltarrangementer også i fremtiden.
Også alle de som har bidratt til den positive utviklingen i rekrutteringen av barn og ungdom, fortjener stor honnør. Fredrikstad Seilforening har fått seilforbundets stempel som barne- og
ungdomsvennlig seilforening. Dette forplikter. Derfor legges det
også for kommende sesong opp til et aktivt program av foreningens ansvarlige for barn og ungdom. Skal vi lykkes å fostre
morgendagens seilere som kan hevde seg på regattabanen, må
vi få barn til å ha det gøy på vannet samtidig som vi arbeider
systematisk med kunnskapsutvikling. Selv debuterte jeg som seiler i voksenalder. Først i mange år som turseiler. Etter hvert har
jeg også prøvd meg på regattabanen, men der er det ennå mye
å forbedre. Som senior må jeg vel innse at jeg aldri blir mester i
«the art of sailing».
Fredrikstad Seilforening drives på dugnad, av mennesker som
stiller opp og gjør en jobb uten annen betaling enn gleden av å
dele en felles interesse. Men vi trenger flere frivillige. Vi ønsker å
være en forening der samhold og tilhørighet utgjør en plattform
for å utvikle foreningen videre.
Fortsatt har vi en jobb å gjøre med å få flere damer på vannet.
All honnør til alle seilende jenter, men vi må jobbe for at enda
flere damer setter seil. Jeg kan love at styret vil lytte til alle som
har gode forslag til hvordan Fredrikstad Seilforening kan bidra til
økt likestilling på vannet.
Jon Egil Johnsen, leder Fredrikstad Seilforening

DOMMER/ ARRANGØR 1
Vil du lære regler? Vil du
være med å arrangere? Vil du
skjønne bedre hvorfor noen
svinger rundt på banen?
Fredrikstad
Seilforening arrangerer begynnerkurs
for dommere og arrangører
på Andersenslippen. De nye

kappseilingsreglene som gjelder fra 2013 til og med 2016,
blir gjennomgått. Instruktører
er Inger og Knut Bøymo.

AV CHRISTER MORTENSEN • – Vi
skal selvsagt vinne denne kampen, sier Peter Brænne i Sarpsborg Seilforening.
– En gang i tiden var jolleseiling en stor idrett i distriktet,
men det er stadig blitt færre
seilere på vannet. Det virker
nesten umulig å rekruttere til
seilsporten, sier Peter Brænne.
Som ansvarlig for satsingen
på bredde og sport i Sarpsborg
Seilforening, er han veldig
opptatt av å få flere barn og
ungdom til å begynne med
seiling. Sarpsborg har et flott
seilsportannlegg i Løkkevika
hvor de håper å se flere barn
lære seiling, sjømannskap og
trygg ferdsel på sjøen.
Jørgen Oksmo som er ansvarlig for barne- og ungdomsseilingen i Fredrikstad Seilforening, forteller at det i 2011
kun var fire barn som møtte
til nybegynnerkurs. Seilforeningens utstyr lå for det meste
ubrukt på land.

– Foreningene har et felles mål om å få flere barn og
ungdom til å seile, og da er det
sunt med litt konkurranse, sier
Brænne.
Sannhetens øyeblikk kommer til sesongen. Da er det
«opptelling» på Andersenslippen hvor Fredrikstad Seilforening holder til, og i seilhytta
ved Løkkevika hvor Sarpsborg
Seilforening holder til.
– Vi har klart å slå Fredrikstad før på andre arenaer, så
vi får se hvem som får flest
barn til å begynne med seiling i år, sier Brænne med et
lurt smil.

«KRIG»: Peter B. Brænne (th) fra Sarpsborg Seilforening og Jørgen
Oksmo (tv) fra Fredrikstad Seilforening konkurrerer om å få barn og
unge til å begynne med seiling.

Lederskifte i Fredrikstad Seilforening
Årsmøte i Fredrikstad Seilforening: Jon Egil Johnsen
tok over stafettpinnen fra
Lars-Erik Larsen.
AV ENDRE STEINBRU • Det ble et
udramatisk årsmøte i Fredrikstad Seilforening. Mangeårig
leder i foreningen, Lars-Erik
Larsen trådte tilbake som leder etter lang tids innsats på
den administrative siden. Han
gjorde det imidlertid klart at
han fremdeles vil være med i
praktiske arrangementer i foreningens regi. Den nye lederen,
Jon Egil Johnsen, var da også
raus i ordvalget da han takket
av Lars-Erik. Han påpekte at
det arbeidet som Lars-Erik har
gjort, danner et grunnlaget
som kommer til å prege seilforeningen i lang tid fremover.
Ny nestformann blir PerArne Skjeggestad. Inger-Lise
Fernløf trakk seg som kasserer
og blir etterfulgt av Inger Åsle.
Morten Jansson ble ny sekre-

tær etter Kristian Åsle. Truls
Olsen går inn i styret med ansvar for tur & hav.
Lars-Erik Larsen ble hedret og utnevnt til foreningens fjerde æresmedlem. Fra
tidligere er Knut og Inger
Bøymo og Gunnar Thörnquist
æresmedlemmer i foreningen.
Stifternes pokal ble utdelt til
Jørgen Oksmo og Christer

Mortensen for arbeidet i ungdomsgruppen.
Årets seiler ble Lars Petter
Karlsen for mange gode resultater i shorthanded-klassene
ved store regattaer fra Bohusracet i øst til Shetland Race i
vest. Foreningens hedersmerke i gull ble tildelt Roar Larsen, Stian Åkre, Jørgen Oksmo,
Olav Hals og Eivind Carlsen.

ENDRE STEINBRU

FREDRIKSTAD

– Det måtte vi gjøre noe med,
sier Oksmo.
– I 2012 gikk foreldrene
sammen og lagde en plan
for rekrutteringsarbeidet. Vi
hadde for første gang en
stand på barneidrettens dag,
og vi delte ut ranselpost til
skolene i distriktet. Resultatet
ble over 20 nye seilere. Vi vil
se mange hvite seil og glade
barn på vannet hver trening,
sier Oksmo.
Sarpsborg Seilforening har
merket den samme trenden,
og i år samarbeider de derfor
med Fredrikstad Seilforening
om rekrutteringen.

ENDRE STEINBRU

Under barneidrettens dag i
februar sto Sarpsborg Seilforening og Fredrikstad Seilforening sammen i Østfoldhallen
for å rekruttere seilere. Nå er
konkurransen i gang og det
pågår «full krig» om rekrutteringen av fremtidens seilere.

BYTTE: Lars-Erik Larsen gir seg som leder og Jon Egil Johnsen tar over.
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