MOLDE

Gøy på vannet (GPV) 2017 ble en brak
suksess med totalt tre aktivitetsuker for
barn og ungdom. Etter å ha arrangert
GPV tre ganger tidligere har jollegrup
pen nå funnet frem til en ukeplan som
fungerer utmerket. Dagene starter med
felles frokost, deretter seiling eller leik
aktiviteter på vannet, felles lunsj og
deretter en ny økt på vannet. Høyde
punktet i uken er ifølge barna distanse
seilasen over til Seilerhytta på Hjertøya
med overnatting til dag.
GPV er et av Molde Seilforenings viktigste rekrutteringstiltak.
Hvert år er det rundt 50 barn som får kjennskap til foreningens
aktiviteter og fasiliteter. I tillegg er det mange foreldre som får
sitt første møte med foreningen. Tilbakemeldingene fra foreldre
og barn har vært meget gode. Dette ga også en boost på høstens
første jolletrening med 19 oppmøtte barn på nybegynnerpartiet!
Ikke minst er GPV et fantastisk tiltak for våre egne aktive
ungdomsseilere. Seks ungdommer fra Molde Seilforening hadde
i år sommerjobb på GPV. Disse fikk brynt seg på varierte oppga
ver, og de har vist en imponerende pedagogisk utvikling. Takk
til Johanne, Margrethe, Mathias, Peder, Sigrid og Ulrikke for et
fantastisk bidrag til rekruttering av nye medlemmer i foreningen!
Den siste GPV-uken gikk rett over i Molde Race Week, og det var
veldig kjekt at noen av deltagerne ønsket å prøve seg på regatta
allerede.
Nytt av året på Molde Race Week var Snipe-seiling. Fire kris
tiansundsbåter tok turen ned til Molde. Sammen med to lag fra
Molde Seilforening ble det plutselig et KM i Snipe. Med 13 jol
leseilere, 7 storbåtseilere og 2 turbåter, ble dette et meget bra
arrangement med totalt svært mange seilere involvert! Å ha ar
rangementet på Fjærestua var også en positiv opplevelse som
gjerne kan gjentas.
Gledelig er det også at Molde Seilforening beholdt plassen i
andredivisjon i seilsportsligaen med grei margin. Det var i tråd
med målet for sesongen, nemlig at vi skulle beholde plassen, og
at så mange seilere som mulig skulle få prøve seg i ligaen. Til
bakemeldingene fra de som har deltatt, har vært meget bra, og
vi mener dette er blitt et viktig tilbud for de i foreningen som
i mange år har savnet entypeseiling. Takk til ungdomsseilerne
Adelin, Thor, Mathias og Peder for innsatsen i år. Takk også til
Kristian, Jon Petter, Trygve, Ellen, Kjell Gunnar, Thomas, Stig, Ce
cilie, Lars Stian, Geir B.O., Kari M. og Kari B. for å ha representert
foreningen på en utmerket måte i ligaen. Det hadde vært utrolig
gøy å arrangere Norsk Seilsportsliga i Molde neste år!
Geir Oterhals, leder i Molde Seilforening

SEILSPORTSLIGAEN 2017
Molde Seilforening har i løpet av året deltatt på de fire stev
nene som har vært arrangert i seilsportsligaen. Foreningen har
deltatt med fire ulike lag, slik at mange av foreningens med
lemmer har fått sjansen til å teste sine ferdigheter mot seilere
fra resten av Norge.
Tilbakemeldingen fra alle lagene er at dette er noe vi ønsker
å fortsatt delta på. Mulighetene burde være tilstede for det, da
vi sammenlagt havnet på en trygg plass i ligaens 2. divisjon.
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GØY PÅ VANNET: Hele 64 barn hadde det gøy i regi av Molde Seilforening i sommer.

SOMMERLEIR 2017

Gøy på vannet for deltagere og trenere
Det ble gjennomført tre
uker med gøy på vannet i
år. Oppslutningen har vært
meget god, og 64 barn i
alderen 8–16 år har deltatt.
AV LARS WALLE • Den siste uken
var det hele 38 barn som del
tok, som kanskje er maksimalt
antall vi klarer å håndtere i
løpet av en uke.
Gjennomføringen av ukene

har foregått som planlagt og
uten noe uhell av noe slag.
Svært positivt er det også
at det var foreningens egne
ungdomsseilere som var tre
nere i løpet av ukene. Dette
har nok vært lærerik både for
barna som deltok og for ung
dommene som var trenere. En
voksen person har også deltatt
og holdt et overoppsyn med
gjennomføringen.

Hver uke avsluttes ved en
overnattingstur ut til Seiler
hytta på Hjertøya. Her har det
vært grilling og leik til langt
på kveld.
Tilbakemeldingene
har
vært veldig gode fra både
deltagere og trenere. Det er
noe jollegruppen skal ta med
seg videre i planleggingen av
neste års arrangement.

fått utsatt leveringsdato på
grunn av bytte av importør
i Norge.

Vi venter derfor med stor
glede til neste båt, som blir
levert i løpet av november.

NYE SIKRINGSBÅTER
På årsmøtet i januar ble det
vedtatt å skifte ut to av sik
ringsbåtene som benyttes av
jollegruppen.
Første båt er nå levert og
den ble tatt i bruk under den
siste uken av Gøy på vannet.
Dette er den minste av de
to båtene som er bestilt, og
den fungerer veldig bra.
Den neste båten har

Færre deltagere i Molde Race Week
Molde Race Week ble som
vanlig gjennomført helgen
før skolestart. Som for de
fleste regattaer de siste
årene, har deltagelsen fra
storbåtene vært minkende.
AV LARS WALLE • Slik ble det i år
også, men det som var glede
lig, var at fire Sniper fra Kristi
ansund Seilforening tok turen
til MRW og stilte til start. Det
var også to lokale båter med i
denne klassen.
På første seildag ble det
lagt opp til baneseiling på
fjorden i området utenfor Fjæ
restua. Ni båter stilte til start,
jevnt fordelt på de tre klassene
vi kjenner fra onsdagsserien i
Molde Seilforening.
Lørdagen ble gjennomført
med langdistanseseiling, som
nok tok noe lengre tid enn
planlagt, da vinden stilnet mot

LARS WALLE

Mye gøy på vannet

SIGRID HAMMERVIK
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DISTANSE OG BANE: Molde Race Week byr på variert seiling og sosialt
samvær som burde friste flere til å delta.
slutten av løpet. Men de fleste
båtene kom seg i mål før mak
simaltiden gikk ut.
Søndagen var det imidlertid
nok vind til alle, og på en kort
og vindfull bane fikk vi gjen
nomført hele fem regattaer.
Molde Race Week er et ar
rangement som fortjener flere

deltagere. Konseptet med sei
ling over tre dager og sosial
samling med middag etter mål
gang, er noe alle seilere setter
pris på. Ettersom det ikke skal
seiles Nordenfjeldske Seileruke
neste år, håper vi at deltagelsen
blir større og at noen utenbys
båter tar turen til Molde.

