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CLIPPER RACE

«PSP LOGISTICS»: Båtene som seiles i Clipper Race er 70 fots havseilere.

Seilte «amatørenes Volvo Ocean Race»
«Etter 11 måneder, 45 000
nautiske mil, over 5 verdenshav til 6 kontinenter er
Clipper Race over. Jeg har
nådd målet – å seile jorda
rundt – og det til en bemerkelsesverdig 5. plass. Ikke
minst har jeg vært med på
å samle inn 40 000 kroner
til UNICEF! Og – jeg kunne
gjort det igjen.»

AV VETLE BØRRESEN • Det
forteller Stian Tønnesen. Han
kom nylig hjem til Fredrikstad
fra sin livs opplevelse. En
drøm er gått i oppfyllelse
for Fredrikstad Seilforeningmedlemmet, som har seilt i
foreningen siden barndommen.
– I Fredrikstad Seilforening
har interessen min for seiling
vokst gjennom jolle-, tur- og
regattaseiling, mener Stian.
– Jeg oppdaget muligheten
til å delta i Clipper Race i
2014. Jeg vurderte det en
stund og så meldte jeg meg
på og hadde første trening i
mai 2016, forteller Stian.
Han fikk permisjon fra
jobben og solgte både bil
og leilighet for å bli med på
regattaen.
Clipper Race er kort fortalt
11 stykker 70 fots havseilere
som seiles av amatørcrew –
«amatørenes Volvo Ocean
Race». Alle kan delta etter
et fireukers treningsprogram,
og man kan seile hele racet
eller bare etapper. Stian har
seilt på båten «PSP Logistics»
og har hatt mange roller. På

land har han hatt ansvaret
for seilgarderoben på ti (!) seil,
og om bord har rollen vært
allsidig, både som vaktleder
og arbeid på baug og ror.
32-åringen har vært yngst i
laget under hele regattaen.
– Clipper Race var en flott
opplevelse. Vi har sett seks
kontinenter og seilt over
verdenshav, men samtidig har
vi sett mange kriker og kroker.
Vi har hatt kollisjon med
hval, seilt i orkan styrke og
passert stillebeltet tre ganger
på veien rundt. Vi har gjort
det bra og har hatt et veldig
godt miljø om bord og i laget,
forteller Stian.
Han trekker spesielt frem
Sydney med sitt imponerende
seilsenter og det unike seilmiljøet i Australia. Og øyeblikkene står i kø.
– For eksempel en episode i
racet opp til New York. Vi fikk
store skader på en C2 spinnaker utenfor California i Stillehavet. Den ble lappet under
gjennomreisen i Panama og
sydd under regattaen opp til
New York. Etter mellom 350

CLIPPER RACE

Kjære medlemmer i Fredrikstad Seilforening.
Hvilken sommer vi har hatt! Kanskje
ikke for den som ønsker seg kuling i
kasta, men for de fleste som setter pris
på den hyggelige seilturen har sommeren vært perfekt.
Tidligere i sommer, under Raymarine
2Star, var det riktignok helt andre
forhold.
Jeg er imponert over å se så mange
kompetente seilere, men også over de
valgene som ble tatt av arrangørgjengen med John Hatch og
hans familie i spissen. Vi har fått mye ros i ettertid som følge
av at feltet ble holdt tilbake et helt døgn. Sikkerhet først er en
selvfølge!
Sommerklubben har blitt gjennomført med til sammen 80
barn glade barn. Under solid ledelse av Hanne Marie Westby
Jørstad og Frode Jørstad har barna hygget seg i flotte omgivelser og ikke minst lært seg mye seiling. Takk til Hanne Marie og
Frode for at dere prioriterer Fredrikstad Seilforening nok et år.
I midten av august ble Homlungenseilasen arrangert med
omtrent 30 båter til start. Starten ble litt utsatt som følge av
uværet på fredag slik at alle rakk frem til Skjærhalden. Takk til
Per Helgesen og Endre Steinbru for å ta ansvaret for arrangementet. Det var vel gjennomført.
Det som gleder aller mest er selvsagt klubbens jolleaktivitet.
Det har vært jevnt bra aktivitet gjennom sommeren. Aksel Næshagen deltok i NM i Optimistjolle ved Steilene i Oslofjorden. Han
deltok i klassen Coming Star og imponerte med mye god seiling
med enkeltplasseringer helt i toppen. Til slutt ble det en flott
sammenlagtplassering som nr. 15 av 38 deltakere i klassen.
Fredrikstad Seilforening er aktuell som arrangør av NM for
Optimistjolle i 2019. Barn- & Ungdomsgruppa har vist stor
interesse for et slikt mesterskap og styret ønsker å få med hele
klubben på arrangementet.
Det er et stort arrangement som krever engasjement fra
mange i klubben, men det er vi vel vant til? I min aktive tid som
optimistjolleseiler arrangerte foreningen NM i 1972, et arrangement jeg aldri glemmer. Et slikt arrangement vil virkelig kunne
sette fart i jolleaktiviteten i klubben og få mange av klubbens
optimistjolleseilere opp og frem.
En annen seiler vi følger med stor interesse er Christoffer
Sørlie. Han seiler i skrivende stund i U19-VM for Laser Radial i
Kiel sammen med åtte andre fra Norge. Her kjemper 250 gutter
og 110 jenter om medaljene, og Christoffer ligger for øyeblikket
på en 11. plass. Kjenner jeg Christoffer rett har han som vanlig
store ambisjoner og er nok skikkelig revansjesugen etter «kun»
24. plass i Kieler Woche. En 3. plass i nordisk viser at han absolutt har potensialet til topp-plassering i VM. Lykke til!
Spesielt hyggelig er det også at vår egen Frode Jørstad er
trener for det norske laget under VM.
For øvrig ser jeg frem til en aktiv høstsesong. Vi planlegger
noen sosiale samlinger som vi håper på skikkelig god oppslutning på.
Jeg ser frem til å møtes på Slippen.
Per Olav Bernhardsen, leder i Fredrikstad Seilforening

CLIPPER RACE: Stian Tønnesen
solgte bil og leilighet for å delta.
og 400 arbeidstimer rakk vi
akkurat å bli ferdige til vinden
begynte å øke. Det var perfekt
timing, sier Stian.
– Å se spinnakeren fylle
seg var en stor glede etter alt
slitet vi hadde vært gjennom.
Og dette racet vant vi, forteller Tønnesen.
Nå venter hverdag og
arbeid igjen, og ikke minst
masse seiling i familiens
1/4-tonner «Rassker».
Du kan lese mer om Stians
regatta på Facebook-siden
«Stian seiler jorda rundt».
Og går alt etter planen vil
Stian også holde foredrag om
den lærerike opplevelsen.
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En flott sommer for seiling
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OVER HAV: Båtene i Clipper Race seiler jorda rundt.

VIL DU BLI D5L FRITIDSSKIPPER?
Fredrikstad Seilforening arrangerer vinteren 2018/2019 D5L fritidsskipperkurs i samarbeid med
Styrefart.no og NMKS.no. Kurset vil være et ordinært 120-timers kurs på onsdager gjennom
vinteren. Kurset arrangeres i foreningens lokaler på Andersenslippen, og har oppstart rett etter
høstferien.
Vi satser på å skape et hyggelig miljø på Slippen på onsdagene gjennom vinteren, der det
også blir anledning til å bestille mat og drøfte ulike maritime temaer før og etter undervisning.
Vi håper å kunne tilby medlemmene en gunstig kursavgift, men så langt er prisen litt
avhengig av antall deltakere. Vi kommer tilbake med pris og annen informasjon på Fredrikstad
Seilforenings nettsider samt på styrefart.no.
Medlemmer i Fredrikstad Seilforening vil ha fortrinnsrett til kurset. Kontaktpersoner er Are
Eklund, telefon 913 79 783 (Fredrikstad Seilforening) og Per Arne Skjeggestad, telefon 905 92
323 (Styrefart).
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