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Vi i Tønsberg Seilforening ser frem mot
det nye året og de nye mulighetene. Vi
er nå i ferd med å legge siste hånd på
verket: en spennende terminliste og alle
planer for 2017. Dette betyr at vi endelig kan se mot sol og sommer.
Det er viktig å kunne møtes fra tid
til annen i vintersesongen, og det gjøres
blant annet med flere medlemskvelder.
Her blir ulike temaer, som for eksempel
taktikk, meteorologi eller regelverk diskutert og kommentert med stort engasjement. Vi har heldigvis lokale krefter i Tønsberg Seilforening
som stiller velvillig opp og bidrar med sin kunnskap. En kaffekopp,
et wienerbrød og en god seilprat i løpet av vinteren gjør at tiden
går litt fortere.
Vi hadde med tre seilere i ungdom-VM på New Zealand. De
fikk mye god erfaring og en skikkelig opplevelse. Jacob Lepperød
seilte Laser og Jacob Undrum og Jostein Aker seilte 29er.
Våre jolleseilere har gjort unna den tradisjonelle skihelgen
på Geilo med stor suksess. Innendørstreningen er godt i gang og
seilerne begynner å bli klare for en ny sesong. Trenerkabalen er
under utarbeidelse og vi får en VK2-gruppe som blir en stor gjeng
i år. Fjorårets nybegynnere skal nå seile i VK1 og vi gleder oss til
å ta imot mange nybegynnere til våren.
Terminlisten for årets sesong er spennende og det blir hektisk.
Vi starter opp med NC i 2.4 mR. Så følger NC i Optimist, RS Feva,
Laser og 29er, som tilsier at det blir mye båt og mange seilere.
I juni skal vi for første gang arrangere Færder Big Boat. Vi skal
forberede oss godt og ønske seilerne velkommen, både nasjonale
og internasjonale. Det blir en tøff regatta som vi håper mange
har lyst til å delta i. At Færder’n går i mål på Husøyflaket i år –
på vår «hjemmebane» – er virkelig morsomt. Her vil selvfølgelig
seilforeningen bidra med sitt.
I tillegg har vi våre faste arrangementer som Tjøme Rundt,
Nøtterøy Rundt og ikke minst Pinseleiren. Det er veldig gøy å
arrangere pinseleir med rundt 400 unge seilere år etter år. Det
krever mange frivillige å få dette arrangementet i havn. En egen
komité skal organisere trenere og frivillige. De skal håndtere parkering, plattinger, kiosken og administrering.
Tønsberg Seilforening ser virkelig frem mot et spennende og
aktivt 2017 og håper sesongen vil bli minnerik for alle. Vi blir
helt avhengige av at våre medlemmer stiller opp som frivillige
til ulike oppgaver. Heldigvis skorter det ikke på dugnadsånden
her i gården.
Nå blir det planlegging og møtevirksomhet fremover, mens vi
hilser 2017 velkommen.
Hilde Syrrist, leder i Tønsberg Seilforening

FORNØYD: Jacob Lepperød presterte dårligere enn forventet, men synes
opplevelsen var verdt den lange reisen til New Zealand.

Etter å ha kvalifisert oss var
vi veldig spente på deltagelsen i junior-VM i 29erklassen, som ble arrangert i
New Zealand like før jul.
AV JACOB UNDRUM • Regattaen
foregikk rett utenfor The City
of Sails, som Auckland kalles. Junior-VM arrangeres for
ungdom mellom 15 og 19 år,
og dette var vårt første.
Vi prøvde å opprettholde
formen med trening på Fjærholmen og Hvasser i høst, men
værgudene var ikke på vår
side, så vi måtte gi oss. Likevel håpet vi på å kunne hevde
oss godt i New Zealand. Vi fikk
tidlig juleferie, og reiste fra
Oslo Lufthavn 10. desember
2016, sammen med én pappa
og én farfar.
Alle deltagere i juniorVM får tildelt båter. Dette er
helt fabrikknye båter. Vi fikk
båtene på onsdag og brukte
tirsdagen som fridag, og dro
inn til Auckland sentrum på
sightseeing. Det var mye å se
på i denne byen med nesten
1,4 millioner innbyggere, blant
annet den store America’s
Cup-båten som ligger midt på
torvet.
Alle nasjoner som hadde
jente- og guttelag måtte dele
båtene med hverandre. Vi delte båt med Emilie Dahl Andersen og Maren Edland fra
KNS/Asker. Etter at vi hadde
rigget og ordnet alt, fikk vi
halvannen time «free practice». Det var deilig å komme
på sjøen igjen. Temperaturen
var som en norsk sommer,
ca. 18 grader i vannet og fra
16–21 grader i luften.

PER UNDRUM

Godt nytt år, seilvenner

Jacob Undrum og Jostein Aker i 29er-klassen

I NEW ZEALAND: Denne norske troppen deltok i junior-VM i Auckland –
The City of Sails – i desember i fjor.
På torsdag var det «practice race» og vi kom inn i regattamodus igjen. Vi seilte tre
race hver dag, gutta tidlig og
jentene etter middagen. Det
var timet bra, slik at når vi
kom inn på stranden, var det
nok tid til å endre «rigg tension og setup» av båten for så
å dra ut igjen.
Første dag var det ganske
mye vind, noe som vi vanligvis
behersker veldig godt. Vi startet bra med en 4. plass, men
vi gjorde en feil ved «gaten» og
valgte derfor å trekke oss fra
regattaen.
Utover i uken fikk vi bedre
og bedre starter. I mye vind
hadde vi veldig god fart på
kryssen og hadde mange gode
første- og andrekrysser når
det blåste mellom 6 og 12 m/
sek. Men vi hadde ikke den
samme rutinen på lens som
vi pleier. Vi seilte egentlig bra,
men små feil her og der i et
veldig tett felt gjorde at vi falt
gjennom og ikke fikk det resultatet vi ønsket. Det ble totalt
seilt 14 seilaser og vi endte på
21. plass.

Det ble den siste regattaen
i 29er for oss og vi ville gjerne
ha levert et godt resultat, men
slik ble det dessverre ikke.
Vi har nå kjøpt 49er og gleder oss til å ta med all kunnskapen videre.
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TIL 49ER: Jacob Undrum (bildet)
og Jostein Aker går nå fra 29er
til 49er.

Jacob Lepperød i Laser
Youth Worlds ble seilt i
optimale forhold som lignet
på en norsk sommer.

bra og jeg lå topp fem på første halvdel av kryssen i begge
racene.
I dagene som fulgte var
seilingen dessverre dårlig og
ikke slik den burde være. Jeg
endte til slutt på 25. plass.
Selv om resultatene ikke
ble etter forventningen, var
opplevelsen verdt den 36 timer lange reisen ned.

AV JACOB LEPPERØD • Seilingen var vanskelig, med mange
skift og trykkforskjeller. Det
var viktig å være ekstremt god
hele tiden, seile jevnt og ha en
god del flaks.
For min del startet VM helt
ok da jeg lå på en 11. plass etter første dag, og det var mye
vind. Andre dag var det mindre vind, startene var veldig

SOM I NORGE: Forholdene i
New Zealand var som i en norsk
sommer.
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TRE TØNSBERG-SEILERE I YOUTH WORLD SAILING CHAMPIONSHIP

JACOB LEPPERØD: Det begynte
bra, men han greide ikke følge
opp utover i mesterskapet.
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