MOLDE

Vi står nå foran en ny flott seilsesong
på fjorden. Vi har lenge kriblet etter å
komme i gang. Den milde og nesten
snøfrie vinteren vi har hatt, har gjort
at vi oftere enn vanlig har skuet lengselsfullt utover fjorden. Du er kanskje
allerede ferdig med båtpussen?
Viktige forutsetninger for at det i år
igjen skal bli en flott seilsesong, er sol,
en fin bris og tilrettelegging på ulikt
vis. Sol og passelig med vind har vi jo
alltid i Molde, så det er på plass. Men
mye skal forberedes og tilrettelegges før startskuddene kan avfyres. Det skal lages terminlister, merker skal legges, startbåten
skal bemannes, alternative løp skal være klare, invitasjoner og
seilingsbestemmelser skal distribueres. Andre skal vedlikeholde
bryggene, steke vafler, skaffe trenere, bunnsmøre «Blåbåten», polere sikringsbåtene, overhale motorer, sjekke bøyer og dreggtau,
klippe gressplener, tømme dassen, male vestveggen og sette ut
jollene. Først når alt dette og mye mer er gjort, kan vi heise seilet,
vinke til rormannen i nabobåten, stramme skjøtene og trykke på
starturet.
I Molde Seilforening er vi 220 medlemmer. 38 av dere er tillitsvalgte i ulike utvalg. Dette utgjør hele 17 prosent av den totale medlemsmassen. Enda mange flere deltar på dugnader og
sørger for at alt skal ligge vel til rette for de mange aktivitetene
som skal gjennomføres i regi av foreningen. Alle dere fortjener
honnør for alle timene og det arbeidet dere legger ned for dere
selv – og ikke minst for at andre – skal ha det trivelig på fjorden
med skjøtet i hånden.
Jeg vil på forhånd takke dere for dette uselviske arbeidet og
ønske lykke til med årets mange arrangement. Med dere på laget
er jeg sikker på at vi utpå høsten kan smile til hverandre og si
«vel blåst!»
Geir Berg Oshaug, leder i Molde Seilforening

MOLDE RACE WEEK

NYTT KONSEPT: Det blir spenning og tette dueller under Molde Race
Week. Her er fra starten av en onsdagsregatta på Moldefjorden.

Nytt konsept skal fenge unge og voksne
Regattakomiteen har i
vinter arbeidet med nyetableringen Molde Race Week.
Målet har vært å etablere
en komprimert helgeregatta
som fenger både unge og
voksne seilere.

AV GEIR OTERHALS • Vi har også
tidligere hatt flere regattaer
på en helg, men da bare som
arrangement over én dag. Våre
seilere har gitt tilbakemelding
om at når de først skal sette av
en dag i helgen til seiling, hadde det vært kjekt å få seilt flere seilaser. Vår oppfordring til
Molde-seilerne og alle andre
seilere i Midt-Norge er derfor
å sette av helgen 15.–17. august til Molde Race Week!
Molde Race Week vil bestå av baneregattaer to av
dagene, og av en dag med
distanseregatta. Det vil bli jolleregattaer på formiddagen og
kjølbåtregattaer på ettermid-

dagen. For joller vil det bli seilt
i klassene RS Feva, Optimist,
Zoom 8 og Laser.
Det blir også en distanseseilas for jolleseilerne. Den
vil foregå i Moldeholmene/
Moldearkipelet etter formatet
«Archipelago Raid» fra Sverige.
Her blir det viktig å kunne
lese et kart for å finne sjekkpunkt på land på ulike holmer.
Kanskje blir det også tillatt å
bruke en padleåre om vinden
løyer?
Det vil bli sosiale arrangement og bespisning i et oppsatt telt på friluftsområdet Retiro ved Tøndergård Båthavn.
Vi har også leid klubbhuset
til Molde Båthavnlag. Ved
Molde Båthavnlags klubbhus
er det også gjestebrygge. Jolleseilerne vil benytte vårt eget
klubbhus Fjærestua som base
og mulig overnattingssted.
Regattakomiteèn vil selvfølgelig også videreføre våre

Lærevillig jollegruppe i solid utvikling

AV MATS KIRKELAND • – Etter at
jeg kom inn i Molde Seilforening, har jeg vært med i en
jollegruppe som er i stor utvikling. Klubben er nå på et helt
annet nivå utstyrsmessig, sier
Per Kristian Frisenfeldt.
– Det at vi besitter så mye
bedre utstyr nå, gjør at trenerne føler de kan gjøre en bedre
og mer effektiv jobb, som jeg
er sikker på vil komme seilerne
til gode. Utviklingen i grup-

pen har vært stor, de er veldig
læringsvillige og får dermed
også en rask utvikling som
skaper en god spiral. De viderekommende optimistseilerne
viser også klare tendenser til
å kunne oppnå mye. Det blir
veldig spennende å følge dem
videre. Aktive og kompetente
trenere er nok også en del av
grunnen til den positive utviklingen i gruppen.
– Mål for året?
– Mitt mål er å få med noen
av seilerne til minimum én NC
og én nasjonal treningsleir.
Jeg har også et ønske om å få
med seilere til NM. Det er viktig at vi kommer oss til større
arrangementer for å hente
inspirasjon og å lære av andre.
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NY RIB: Trener Per Kristian
Frisenfeldt (t.h) følger nøye
med seilerne i Molde Seilforenings nye RIB.

KLARE TIL DYST: Trenerne i jollegruppen gjør en flott jobb med å følge
opp de aktive på vannet.

SEILGLEDE: Det blir mange
starter å glede seg til i 2014.
tradisjonelle regattaer. Onsdagsregattaene starter 30.
april, og den første distanseregattaen blir Romsdalsfjorden
Rundt 10. mai. Ellers ser vi
frem til Moldes svar på Tjörn
Runt, Gossen rundt, Inter City,
Jazzregatta, Spectra Marine
Molde Doublehanded og Høststormen!
I fjor opplevde vi en aldri så
liten økning i antall deltagende båter i våre arrangementer.
Vi ønsker å gjøre alt for å forsterke denne trenden i 2014!

NYTT STYRE 2014

FOTOS: ODD ROAR LANGE

Per Kristian Frisenfeldt er
trenerleder for jollegruppen
i Molde Seilforening. Han
kom inn i seilforeningen i
2011 etter selv å ha satset
i ulike jolleklasser både
nasjonalt og internasjonalt.

TERJE MELSÆTER

Kjære medlemmer!

TROND SÆTTEM

SEILFORENING

Molde Seilforening har
valgt et nytt styre for 2014
som består av:
Styreleder
Geir Berg Oshaug
Regattasjef/nestleder
Geir Oterhals
Kasserer
Trygve Bjørlo
PR/Info
Mats Kirkeland
Fjærestueleder
Marita Forseth
Seilerhytteleder
Astrid Andersen
Jolleleder
John Molvik

NYE MEDLEMMER
Vi ønsker nye medlemmer
velkommen til Molde Seilforening:
• Erik Hartmann
• Anita Vingen
• Tor Egil Heimstad
• Magnar Hansen

