Frihet, fritid og frivillighet
Seiling er frivillig. Det har ikke alltid vært
slik, men for oss som nyter privilegiet
det er å høste fruktene av utallige generasjoners dristige ferd på havet og langs
kysten, ja så er det jo frivillig. Sågar i
ens fritid, og i en nærmest grenseløs
frihet. Kanskje mutters alene uten påkoblede (a)sosiale medier, kanskje med
familie og venner fortøyd til blankskurte
skjær i en lys sommernatt, eller kanskje
i knallhard fight på regattabanen i lag
med kamerater og konkurrenter.
For å kunne forvalte denne kunnskapen, idretten og seilkulturen
i lokalsamfunnet har vi seilforeningen. Og seilforeningen er sannelig en frivillighetens vindskjeve og trekkfulle borg. Her løper de
rundt, alle som har vært så ubetenksomme at de har hevet røsten
på ugunstige tidspunkt. Plutselig er du styremedlem med ansvar
for ditt, eller komitemedlem med ansvar for datt. Og du verden så
fort det gikk! Brått har du forpliktet seg til å bruke din egen fritid
til å gjøre andres fritid bedre. Kanskje en litt utakknemlig jobb ved
første øyekast, men likevel føles det som det er verdt innsatsen.
Ansvar i frivillige foreninger er ofte krevende, og kommer jo
i tillegg til alt annet en måtte ha fore. Vi er amatører, og styret byttes stadig ut med nye amatører ettersom folk har ytt sin
skjerv. Det er en evig fakkelstafett.
Jeg har ikke tall på de timer som går til dugnader, komitemøter, planleggingsmøter, utallige telefoner, styremøter, arrangering av regattaer, kurs og klubbkvelder, opplæring av barn og
ungdom, dommerarbeid, økonomioppfølging, informasjonsarbeid,
administrasjon og masse annet jeg godt kunne nevnt. Ikke alt er
like gøy. Det er like fullt et samlet engasjement som er helt formidabelt, og som representerer en enorm verdi for lokalsamfunnet.
Vi snakker om tusenvis av timer i året, og absolutt alt er frivillig!
Ingen tjener noe som helst, snarere tvert imot.
Jeg slår dermed et slag for alle entusiastene og ildsjelene vi
har i Fredrikstad Seilforening, som år etter år utrettelig gir av
seg selv for at alle skal trives og stimuleres. Jeg tror at uten slike
mennesker hadde vi per definisjon ikke hatt et sosialt samfunn.
Verdier kan som kjent omsettes i penger, og en fornuftig forvaltning kan selvsagt være til fordel for idretten både i et breddeog toppidrettsperspektiv. Mot denne bakgrunn er det likevel med
en flau smak i munnen jeg registrerer hvordan toppene i idrettsNorge har utnyttet denne verdien.
Jeg er ikke imot frikjøp av tillitsvalgte eller avlønning av funksjonærer som på heltid skal forvalte disse verdiene på vegne av
oss alle, men når det for noen er slik at dette arbeidet ikke kan utføres annet enn i de mest fasjonable omgivelser eller med reiser
på første klasse, er man kommet så langt bort fra utgangspunktet
som det er mulig. For å toppe det hele velger en å hindre offentlig
innsyn i regnskapet, stikk i strid med idrettens egne vedtak. Hva
er dette for slags tillit? Skal dette representere oss?
Nei, la oss heller seile…
Per Arne Skjeggestad, leder i Fredrikstad Seilforening

NYE MEDLEMMER
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ALENE: I OneStar er du alene om bord på godt og vondt.

ZHIK SKJÆLØY ONESTAR 2016

Alene mot naturkreftene
10. september er det igjen
klart for de som vil prøve
seg alene mot naturkreftene!
AV VIDAR MOE • Fredrikstad
Seilforening arrangerer i
samarbeid med Shorthanded
Sailing Norway nok en gang
denne svært populære regat-

taen med start på Skjæløy.
Om ikke antallet startende
har vært voldsomt stort, har
lojaliteten blant de som møter opp vært enorm og tilbakemeldingene gode. Så her er
det en unik mulighet for alle
som har en drøm om å seile
alene mot andre og kjenne
på mestringsfølelsen. Her leg-

ges baner etter de forskjellige
klassene og den værmeldingen
som gjelder kvelden før start.
Vi kan lokke med flotte fasiliteter på land og et fantastisk
samhold blant alle seilere. Vi
sees!

FISKEMANNEN SEILASEN 2016
Lørdag 4. juni arrangeres
det for 19. gang bedriftseilas på Andersenslippen.
AV SUZANNE WALTHER • Arrangementet må sies å være et
svært vellykket samarbeidsprosjekt mellom Fredrikstad
Seilforening og foreningens
egen Magne Tønnesen i
Fiskemannen, som i alle år
har skaffet sponsorer og
sørget for å samle bedrifter
av alle slag til en uhøytidelig regatta. Regattaen går på
faste merker med start fra
Garnholmen utenfor Hankø.
Distansen er 15–20 n mil, og

varer i 3 til 4 timer.
Etter målgang er det «aftersail» med gratis grillmat
til alle seilere, etterfulgt av
premieutdeling. Deretter er
det seilerfest med skalldyrog ostebuffé, og Åges danseband spiller opp til dans.
Alt fra erfarne seilere til
førstereisseilere, unge og
eldre kan delta på denne
uhøytidelige duellen i vår
fantastisk, flotte skjærgård.
Regattaen er åpen for alle
typer seilbåter og besetningen kan bestå av familiemedlemmer, firmaer, samarbeidspartnere eller venner.

Påmeldingen foregår på foreningens nettsider, og alle
som melder seg på innen 8.
mai er med i trekningen av
en flott premie til en verdi av
kr 5000. Velkommen!

Rekruttering og bevaring av seilere
Som ny leder for barn og
ungdom har jeg mye å sette
meg inn i. Og den viktigste
oppgaven er å legge til rette
for at barn og ungdom har
det gøy med seiling.
AV SANDRA ÅSLE HATCH • Som
tidligere medlem av jollegruppa i foreningen har jeg selv
opplevd mye når det kommer
til jolleseiling. Jeg har opplevd at det kan være utrolig
gøy, men at det også kan være
utrolig kjedelig. Derfor er det
viktig å fokusere på det sosiale
for å forhindre frafall. I mine
øyne er ikke det viktigste med
seilkurs for barn at alle skal bli
verdensmestere.
Seilmiljøet har en stor al-

dersgruppe som faller bort fra
seilingen. Det er svært få på
min alder som er aktive, spesielt innen foreningsarbeid.
Mange faller fra i videregående alder, eller når de flytter
hjemmefra. Hvis man engasjerer dem allerede når de er
barn, og gjør at seiling er noe
de synes er gøy, tror jeg mange
av dem hadde fortsatt å seile.
Nå skal vi i Fredrikstad
Seilforening prøve ut noe nytt
for å prøve å engasjere jolleseilerne. Vi skal ta dem med på
regatta i en havseiler. Vi håper
at dette vil gi dem en smakebit på samarbeid, taktikk og en
litt annen form for seiling enn
det de er vant til. Med dette
kan vi også engasjere forel-
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opptatt av at seiling skal være
gøy og sosialt.
drene, og dette er positivt for
både barn og voksne.
Vi har et mål om lite frafall
fra jollegruppa, og håper at
dette vil hjelpe oss å nå målet.
Vi skal selvfølgelig også fokusere på jolleseiling, men ser på
dette som en ekstra mulighet
for barna.

