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FINNJOLLE

Vintertrening i Miami med de beste

MASTERS: Petter Fjeld trente med de
beste Finnjolle-seilerne i Miami.

AV PETTER FJELD • Årets
høydepunkt er Finn World
Masters Championship i
Barcelona uken etter pinse,
og treningen har startet.
Finn Masters er en stor
regatta, og det ventes cirka
400 båter på startlinjen. For
å være forberedt begynte jeg
året med et opphold i Miami.
Anders Pedersen tilbød
meg skyss over dammen for
jolla samt en treningsleir med
de beste i januar.
Jeg hadde også en uke
på vannet i desember. West
Palm Beach Sailing Club var
vertskap for nordamerikansk
mesterskap og trening. Jeg
endte på en 7. plass i denne
regattaen.

Deltagelsen var bra, og
det var stort sett mastersdeltagere som seilte.
Under oppholdet i januar
i Miami var jeg heldig og fikk
følge Anders’ trening sammen
med Peer Moberg og de beste
i klassen.
Man lærer fantastisk mye
av å seile med de beste, selv
om det er veldig vanskelig å
følge dem på banen. Det er
spesielt lenseteknikken og
pumpingen som gjør store
utslag.
Men Peer Moberg er en
flink trener, og jeg lærte mye
både på vannet og på land.
Det er spennende å se
hvordan de beste jobber.

Mye av treningen hadde vi
med det engelske laget, som
regnes som de flinkeste. De
pleier å ta med seg alle de
gjeveste medaljene hjem.
Neste trening er ved
Gardasjøen i mars og
deretter blir det Hankø og
Andersenslippen frem til VM i
Barcelona.
Det er moro å seile!

PALMER: Petter Fjeld har
vært på flere treningsopphold
i eksotiske omgivelser denne
vinteren, som oppkjøring til
Finn Masters i Barcelona.
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Kunstnerisk i Hankøsundet

Går det an?
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Vi har gravd i historiske bilder – og et arkiv finnes nå på våre
hjemmesider. Vi vil også presentere godbitene her i SEILmagasinet.
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PETTER FJELD

Fredrikstad Seilforenings
medlem Petter Fjeld seiler
Finnjolle. Her deler han sine
opplevelser fra et treningsopphold i Miami.
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Å ta en for laget, er vel en god
betegnelse for hva en del av oss
opplevde i høst.
Da foreningen i vårt hjerte trengte
at noen av oss kunne stille opp for å
styre skuta frem mot årsmøtet i februar
2018, var vi ikke vanskelige å be. Takk
for tilliten på ekstraordinært årsmøte
i november. Styret har jobbet godt og
alle har tatt sin del av ansvaret.
Nok om styrearbeid. Det er seillivet
og aktivitetene i foreningen som betyr
noe i denne sammenhengen. Året 2017 er avsluttet, og det er
mange flotte opplevelser vi kan se tilbake på.
Fredrikstad Seilforening settes stadig på kartet, både med
dyktige seilere, regattaarrangører, dommere og mye mer.
Som tidligere aktiv jolleseiler gleder det meg stort å se at vi
har seilere med i toppen, både her hjemme og internasjonalt.
Dessverre er det altfor få, men ser vi på det fantastiske rekrutteringsarbeidet som skjer i klubben i dag i regi av Barn & Ungdom,
er man bare nødt til å være optimist.
Hanne Marie Westby Jørstad som trener, med støtte fra
foreldre med og uten seilerfaring, skal sørge for at det kommer
flere like dyktige seilere som Christoffer Sørlie i årene fremover.
Christoffer tar også ansvar og deltar som trener når han har
anledning. Bra jobbet til dere alle!
Vi har selvsagt ikke bare jolleseiling i klubben. Vi er representert på mange andre fronter. Vi har seilere innenfor éntype
og havseilere med toppresultater i NM og store nasjonale og
internasjonale regattaer. Spesielt morsomt er det å registrere at
vi er representert i både EM i J/70 og nordamerikansk mesterskap i Finnjolle.
Det planlegges en del spennende aktiviteter i 2018, både på
regattafronten og i form av sosiale arrangementer.
Vi håper at vi i løpet av våren får Oda Pedersen Taule, best
kjent som Oda & Snuppa, til byen. Hun er godt kjent som en
inspirerende og engasjert foredragsholder med fortellinger fra
sin strabasiøse ferd på verdens hav.
Bedriftsseilasen skal også i år bli et høydepunkt på
Slippen. Magne fortjener en takk for mange års innsats for
arrangementet, og vi skal forsøke å føre tradisjonen videre på en
god måte.
Vi håper på mye liv på brygga i året som kommer. Alle som
har båtplass i brygga er godt kjent med at det er innført nye
regler for tildeling av båtplasser. Vi håper og tror at det vil vise
seg å være en god løsning som fremmer en aktiv seilforening i
fremtiden.
Forhåpentlig kommer vi også videre med områdereguleringen
for Hankøsundet, som har som mål at det legges til rette for
at Hankøsundet blir det seilsportsenteret det fortjener å være
i fremtiden. Vi har fortsatt mange utfordringer, og dette er et
arbeid som tar tid.
Sommeren nærmer seg og det er bare å komme i gang med
forberedelsene. Jeg ser frem til å møte dere alle i året som
kommer.
Per Olav Bernhardsen, leder i Fredrikstad Seilforening
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Seilfolket våkner til live…

