TØNSBERG
Mye å se frem til
Påsken er akkurat over og dette må ha
vært tidenes påskevær! Når en opplever
et slikt vær setter det ekstra stor fart
på vårfølelse og ønske om å få startet
på vårpuss og komme seg på sjøen.
Noen av våre medlemmer som har
båten på vannet gjennom vinteren har
hatt sin tur til Skagen eller i mer hjemlige farvann i påsken. Søndag 22. april
hadde vi offisiell åpning med flaggheis
og kaffe. Da var alle båter sjøsatt og
alle klare for sesongen.
Flere av våre optimistseilere har vært på Gardasjøen og
hatt en fantastisk opplevelse der. Andre av våre jolleseilere har
vært på påskesamling i Soon og noen ytterst få har fått startet
sesongen i hjemlige farvann. Marie Rønningen og Helene Næss
i 49er FX er i gang med Europe Season og har startet veldig bra
– dette lover godt.
Trening for alle våre jolleseilere er i full gang og nybegynnerkurs startet i slutten av april. Det er noe vi alltid gleder oss
til – det å kunne ta imot nye barn og unge som har lyst til å
lære å seile.
Våre tirsdagsregattaer for joller og onsdagsregatta for kjølbåt, tur&hav startet også opp i slutten av april. Det er godt når
det er fullt av liv på Fjærholmen igjen.
Pinseleiren i Tønsberg er en god tradisjon for veldig mange,
og vi ønsker alle velkomne til årets leir rett etter 17. mai. Det
blir på tradisjonens vis flinke trenere, nye bekjentskaper, lek og
moro og forhåpentligvis en morsom helg med mye god seiling.
Så går det slag i slag utover sesongen med ulike lokale,
regionale og nasjonale regattaer, og mye spennende å se frem
til. Våre regattaarrangører er godt i gang med planleggingen av
sine regattaer, så det skal være i de beste hender.
Tønsberg Seilforening har bestemt seg for å gå over til å
benytte Manage2Sail som påmeldings- og resultatsystem. Vi
ønsker å kunne ha ett system, og ser at dette er et system som
vil bli for fremtiden. Det er alltid spennende med nye systemer,
og vi håper og tror at det skal gå så smertefritt som mulig.
Jeg ønsker alle en god start på sesongen 2018.
Hilde Syrrist, leder i Tønsberg Seilforening
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TRADISJONSRIKT INNSLAG: På pinseleir på Fjærholmen skjer det både læring og moro, både på vannet og på land.

PINSELEIREN 2018

Velkommen til seilmoro på Fjærholmen

Tønsberg Seilforening
ønsker igjen velkommen
til pinseleir på Fjærholmen.
Med tidlig pinse håper
foreningen alle husker å ta
med seg nok varme klær.

må kle seg godt, slik at ikke
en kald kropp ødelegger for
mye seilmoro.
Det legges ned en stor
dugnadsinnsats i seilforeningen for å få pinseleiren til å

AV TROND CARLSEN • Leiren
foregår fra lørdag 19. mai til
og med mandag 21. mai. Vi
håper å se mange glade jolleog skiffseilere her hos oss, og
selvfølgelig også foreldre og
søsken. Vi har som vanlig dyktige trenere til alle klasser, og
Knøtteklubben for de yngste
er et fast innslag.
Tønsberg Seilforening har i
en årrekke arrangert pinseleir
for unge seilere, og fokus er
god seiltrening sammen med
mye sosialt på land og vann.
Vi fordeler alle seilere i klasser
etter erfaring og kunnskapsnivå. På denne måten blir det
optimal læring og trening
for alle. På Fjærholmen kan
vi seile både innaskjærs og
utaskjærs, så alle skal få
tilpassede utfordringer.
Pinsen er tidlig i år, og det
er derfor viktig å tenke på at
vannet fortsatt er kaldt og det
kan være kaldt i luften. Alle

TERMINLISTE 2018
22. apr
24. apr
25. apr
1. mai
19.–21. mai
26. mai
16.–17. jun
25.–27. jun
29. jun-1. jul
2.–6. jul
9.–13. jul
6.–10. aug
11. aug
13.–17. aug
21. aug
22. aug
25.–26. aug
31. aug
7. sep
8.–9. sep
15.–16. sep
18. sep
19. sep
1.–2. des

bli så bra som mulig. Vi håper
derfor at dere tar turen til
Fjærholmen denne helgen.
Se www.tonsbergseilforening.no for mer info.

Offisiell åpning
Første tirsdagsregatta
Første onsdagsregatta
Tjøme rundt
Pinseleir
Nøtterøy rundt (start kl. 12.00)
Færder Big Boat
Juniorleir
NM Laser, 29er og RS Feva
RS Sjøleir 1
RS Sjøleir 2
RS Sjøleir 3
Klassisk Havneregatta
RS Sjøleir 4
Klubbmesterskap joller (tirsdag)
Klubbmesterskap tur/hav (onsdag)
Klassemesterskap RS Elite, Princess, Soling
Ladies Cup
Gubberegatta
Vestfold Cup
NM ORCi
Siste tirsdagsregatta
Siste onsdagsregatta
Juletreseilas Joller

Oppstart av ny sesong

LINE BUTLER WANG

I skrivende stund, første
torsdag etter påske, ligger
det fortsatt noen snøklatter
igjen på Fjærholmen. Likevel begynner seilerne å gjøre
seg klare for en ny sesong.

klare for trening på vannet.
Noen har allerede startet
sesongen, mens resten har sin
første seiltrening for i år.
Lite vind og regntunge
skyer legger ingen demper på

entusiasmen. Dette lover godt
for en ny sesong.
NY SESONG: Etter en lang og
snørik vinter er store og små båter etter hvert klare for sesongen.

AV LINE BUTLER WANG • Mange
har tatt presenningen av båten og startet med båtpussen.
Jolleseilerne i Optimist og
Laser har rigget båtene og er

LINE BUTLER WANG
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