Færderfestival og Færder
Big Boat og
mye, mye mer…
I skrivende stund har det ennå ikke vært
ordentlig vinter her Tønsberg og mange
vurderer nå å ta en treningstur på vannet i vårsola. Andre nøyer seg med å
se på terminlista og bare glede seg til
alt som skal skje. Mens vi venter har
vi heldigvis medlemskveldene, som har
følgende program:
• Taktikk med Bjørnar Erikstad
• Seil- og riggtrim med Magne Klann
• Film fra Børge Ouslands seilas gjennom Nordøst- og Nordvestpassasjen
• Informasjon fra Tønsberg Sentrumsutvikling om Færder
festivalen
• Nye kappseilingsregler fra 2017 med Kaalstad og Kresse
Her i byen gleder vi oss til Færderfestivalen og Tønsberg Seilforening skal selvfølgelig være skikkelig til stede som lokal forening. Da blir det masse spennende og gøy. Forberedelsene er i gang
og vi er engasjert i blant annet havnearbeidet sammen med KNS
og Tønsberg kommune. Det skal ekstrem god planlegging til for
losing av båter gjennom kanalen og «under» kanalbroa. Det er
mye skepsis fra beboerne, særlig på Nøtterøy og Tjøme. Kanalbroa
er den eneste fastlandsforbindelsen og dermed er det viktig at
broa ikke blir stående oppe for lenge av gangen. Men vi vil gjøre
vårt ytterste for å få seilerne gjennom.
Tønsberg Seilforening vil også legge til rette for at båter
som skal seile Færder Big Boat kan ligge igjen i vårt anlegg på
Fjærholmen etter at de er ferdige med Færderseilasen. Da vil de
være klare til Færder Big Boat helgen etter. Her håper vi å se så
mange som mulig. Denne regattaen er en del av ORC terminlisten
for 2017, og er en av baneseilasregattaene. Vi skal sørge for et
godt og rettferdig arrangement. Vi vil også invitere til tradisjonell
seilerfest med middag, slik som det var tidligere. Vi ønsker alle
velkommen.
Komiteen for Pinseleiren er også godt i gang med sitt arbeid.
Pinseleiren er et stort arrangement med mange deltagere og
deres familier. Mange behov skal dekkes, fra de minste, Knøttene, opp til de voksne. Vi trenger i tillegg mannskap til parkering, kiosk, regattakontor og ikke minst valg av gode trenere. Det
satses på like mange deltakere som tidligere år, og det vanlige
godværet.
Vi har årsmøte i februar, med både et tilbakeblikk på fjoråret
og et fokus på kommende oppgaver. Et nytt styre skal velges og
de ulike komitéene skal settes sammen og ta fatt på sitt arbeid.
Det skal arrangeres jolleregattaer som NC, Pinseleir og storbåtregattaer som ORC, NM i Drake og Klassemesterskap. Bygninger og
havneanlegg skal holdes vedlike. Klubbkomiteen skal planlegge
serveringen og vår PR- og mediakomité jobber på. Regattakomiteen skal samle sine folk: Regattasjefer, startere, bøyemannskap
og så videre. Alle oppgavene skal fordeles. Med andre ord; alt skal
«times og tilrettelegges».
Hilde Syrrist, leder i Tønsberg Seilforening
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Alle må ha det gøy om bord!

«Finn en gjeng som deler
samme interesse og som
stiller opp», oppfordrer
storbåtseiler Erik Brekke i
Tønsberg Seilforening.

AV EIRIK BREKKE • Tønsberg
Seilforening har lange tradisjoner i å videreutvikle storbåtseiling på regattabane. I
år inviterer vi til Færder Big
Boat. Vi kan garantere et flott
arrangement og vi håper at
seilere allerede nå legger det
inn i sin terminliste.
Noen vil kanskje hevde at
storbåtseiling på bane teller et
relativt beskjedent antall. Vel,
jeg er ikke så sikker på det.
I gjennomsnitt er vi 15–20
båter på startlinjen og i NM
stiller nærmere 30 båter. Hvis
vi tar utgangspunkt i at det er
7–8 personer i hver båt, blir
disse arrangementene viktige for mange seilere og ikke
minst for sporten vår totalt.
Men det er plass til flere.
Jeg er ganske sikker på at det
er mange storbåtskippere som
kan tenke seg å seile regatta
på bane. Så hvorfor ikke?
Storbåtseiling på bane er
en fascinerende sport. Det er
nok mange som kunne tenke
seg å delta, men av ulike årsaker blir det med tanken. Jeg
utfordrer alle som tror at dette
er vanskelig til å prøve likevel.
Det du trenger er et stabilt
mannskap. Først hadde jeg
tenkt å skrive et stabilt og godt
mannskap, men ved ettertanke
kom jeg til at det viktigste er
at du finner en gjeng som deler samme interesse og i tillegg
stiller opp. Den aller største utfordringen ligger i å etablere og
beholde et mannskap.
Først av alt må alle ha det
gøy om bord. Når lysten forsvinner overtar «skjørbuken»!
Dernest er det viktig å avklare tiden du ønsker å bruke
på seiling. Snakk med de berørte, men først og fremst
med kone/samboer. Det kan
hende du får en overraskelse
når partneren din ønsker å
bestemme litt. Å dra på regatta med dårlig samvittighet
resulterer ofte i en dårlig start.
Derfor må det også være lov å
ikke delta på alt.
Sist, men ikke minst må
ambisjonsnivået være avtalt
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med alle om bord. Har skipperen et ambisjonsnivå som
ikke deles av mannskapet eller
omvendt, blir det fort dårlig
stemning. Det er selvfølgelig
viktig å sette seg mål, men like
viktig er det å dele og avklare
dette med mannskapet. God
kjemi og god stemning om
bord gir utslag på loggen.
Tønsberg
Seilforening
sammen med storbåtfamilien ønsker deg hjertelig velkommen helgen 17.–18. juni.
Snakk med mannskapet ditt…
Vi sees.

LAGET: Det viktigste er ikke
hvor gode seilerne er, men
hvor interesserte og stabile
de er.

PÅ RIPA: God kjemi og god
stemning om bord gir utslag på
loggen.

TERMINLISTE 2017
22. apr
23. apr
25. apr
26. apr
28-29. apr
30. apr–1. mai
1. mai
13.–14. mai
27. mai
3.–5. jun
17.–18. jun
19.–23. jun
26.–30. jun
3.–7. jul
10.–14. jul
7.–11. aug
8. aug
9. aug
18. aug
2.–3. sep
8. sep
12. sep
16.–17. sep
16. sep
20. sep
30. sep
11.–12. nov

Båtutsetting
Offisiell åpning
Første tirsdagsregatta
Første onsdagsregatta
Treningsleir 2.4mR
NC 2.4mR
Tjøme rundt
NC1 Laser, Optimist, 29er, RS Feva
Nøtterøy Rundt (start kl. 1200)
Pinseleir
Færder Big Boat
Juniorleir
Sjøleir 1
Sjøleir 2
Sjøleir 3
Sjøleir 4
Espelund Cup Tirsdagsregatta
Espelund Cup Onsdagsregatta
Ladies Cup
NM Drake, Klassemesterskap RS Elite, Princess
Gubbe Regatta
Siste tirsdagsregatta
Vestfold Cup
Espelund Fest
Siste onsdagsregatta
Båtopptak
Juletreseilas, joller
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