MOLDE

Sesongen 2014
Det er 10°C ute, på kalenderen står det
1. februar og gressplenen er fortsatt fri
for snø. Det er ikke helt som det skal
være i år. De to siste månedene har
Moldefjorden hatt sol og en perfekt østlig vind, men dessverre er seilene godt
stuet bort. Nå i februar er det bare de
ivrigste jolleseilerne som er på vannet.
De har seilt hver lørdag hele vinteren
igjennom. Det spørs om ikke vi andre
også snart bør våkne fra vinterdvalen.
Det er mye å glede seg til i sesongen
2014. For kjølbåtseilerne blir nok Intercity-seilasen et av årets
høydepunkter. Den starter i år i Molde og ender i Ålesund. Årets
kretsmesterskap kombinert med vår nysatsning, Molde Race
Week, er et annet høydepunkt.
For jolleseilerne blir det i år satsning på Møre og Romsdalcup. Kanskje skal en MS-seiler hente hjem KM-tittelen i Optimist
i år? RS Feva-seilerne som i fjor høst virkelig brøt planingsterskelen, tipper jeg også gleder seg. Det kan bli mye sjøsprøyt i håret i
år også. Vi får sørge for at de får riktig oppbakking, så kan dette
blir en flott jollesesong. Vi har talentene og de er ivrige.
Selv om det spirer i bedene og enkelte vanner i hagen, er det
en stund til vårpussen. Før den tid får vi nøye oss med å lese oss
opp på det siste innen seilduk, duppedingser til båten og se bilder
av nye og flotte båter. Du som har bladd deg gjennom alt dette og
kommet frem til disse første foreningssidene til Molde Seilforening, vil også finne interessant stoff her. Vi kommer hovedsakelig
til å oppdatere dere med beskrivelser av vår aktivitet i jollegruppen. Det vil også bli stoff om de viktigste kjølbåtregattaene og
andre viktige hendelser i foreningen. Nettsiden vår er også vel
verdt å ta en titt innom. Der finner du selvfølgelig resultatene fra
siste onsdagsregatta, Molde Cup for joller, masse bilder og annen
nyttig informasjon.
Geir Berg Oshaug, leder Molde Seilforening

ODD ROAR LANGE

SEILFORENING

Snømangel gir seilglede
Nordvestlandet har opplevd
en av de mest snøfattige
vintrene på mange år. Men
ikke alle er like fortvilet av
den grunn.
AV SYNNE AARØ LANGE • I Molde
Seilforening har jollegruppen
utnyttet snømangelen og heller utvidet seilsesongen.
Når høstmørket gjorde
kveldsseilingen vanskelig, flyttet de treningene til helgene –
og tilbød jolleseilerne treningsaktivitet på helgedager. Det er
treninger hver lørdag fra kl. 10
til kl. 16.
POPULÆRT TILTAK. Og tilbudet
ble godt mottatt hos flere av
klubbens unge seilere. Både optimistjolleseilere, Zoom8, Laser
og RS Feva har vært på sjøen
gjennom hele vinteren. Og da
snøen uteble, ble vinterseilingen
enda lettere å gjennomføre.
– Noen uker før vi avsluttet
de ordinære treningene tidligere i høst, informerte vi om tilbu-

det og seilerne fikk mulighet for
å melde seg på med bindende
påmelding. Alle seilerne som
er påmeldt, seiler på samme
gruppe, uavhengig av erfaring
og båttype. Dette gjør noe med
samholdet i klubben, og seilerne kjenner hverandre på kryss
og tvers. De har mye å lære av
hverandre. Vi er to trenere som
gjør at vi kan dele opp gruppen
i deler av øktene, forteller Per
Kristian Frisenfeldt Horn, som
er trener.
Vinterseiling og vintertrening har ikke vært gjennomført
i klubbregi tidligere. Og planen
var å avslutte prosjektet før jul.
Men tiltaket har vært så populært at det ble utvidet til å
gjelde også etter nyttår.
– Jeg er veldig glad for at vi
har fått en jollergruppe og trenerstab som er ordentlig motiverte. Når jeg har vært andre
steder i landet har jeg møtt
seilere som sier de er misunnelige på at vi har isfrie fjorder
på Nordvestlandet. Nå har vi

Molde Seilforening har
gjennom sin årsfest nettopp
gjennomført årets første
«seilas».

AV MATS KIRKELAND • I underkant av 90 medlemmer møtte
opp til middag og storslagen
premieutdeling for sesongen
2013 på Aker Stadion. Vi var
så heldig å få besøk og assistanse under premieutdelingen
av presidenten i Norges Seilforbund, Tor Møinichen.
Årets seilere for sesongen
2013 ble damene om bord på
NINI ROLL, de seiler en Beneteau Platu 25. Teamet består
av skipper Kari Bachmann,
Kari Moen, Liv Bachmann
og Tina Veseth Kristoffersen.

De fikk båten til Molde tidlig
i sesongen og flere av mannskapet hadde minimalt med
erfaring fra regatta og seiling
generelt. Dette har gjort at de
gode resultatene de har hatt i
2013, ble ekstra imponerende.
Av andre pokaler som ble
delt ut, var det Team Jyplingen,
en Farr 30 med Geir Oterhals
som skipper, som endte opp
med den gjeve Sesongpokalen.
Tur-pokalen, som går til
den som har seilt lengst distanse fra og tilbake til Molde,
gikk til Stig Waagbø. JA-pokalen blir gitt til et medlem
som har gjort en stor innsats
til å fremme seilforeningens
interesser og formål: Denne
gikk til John Helge Frøystad.
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MATS KIRKELAND

Årets første «seilas»

Nå er alle prestasjoner for
medlemmene i seilforeningen
fra 2013 ferdig premiert og
vi ser frem til å ta fatt på den
spennende 2014-sesongen.

ÅRETS SEILERE: Kari
Moen, Kari Bachmann og
Liv Bachmann mottar Årets
seiler-pokalen av presidenten
i NSF, Tor Møinichen.

BÅTSMELTING: En RS Feva
gjøres klar for dagens trening.
Isen i båten smeltes med
varmt vann. Fr. v.: Johannes
Hammervik Molvik, Simen
Silset Herskedal, Svein Hartvig
Pettersson og Eivind Nielsen.
endelig begynt å utnytte det,
sier Thor Due, som seiler Laser.
ISKALDE UTFORDRINGER. Moldefjorden er aldri tilfrosset av is.
Men ofte er stort snøfall en utfordring. I vinter har snøen vært
fraværende og seiling har vært
lett å gjennomføre. Bortsett fra
på de aller kaldeste dagene.
En dag krøp gradestokken
godt under null og styrekonsollene på følgebåtene frøs fast.
En RS Feva rakk å bli sjøsatt,
men ble raskt sendt inn igjen.
– Det var veldig skuffende
å ikke få seile og det var dårlig stemning da vi måtte rigge
ned båtene igjen. Heldigvis
fant trenerne på artige aktiviteter og konkurranser hvor
vi lærte mer om seiling, og
med samarbeidsoppgaver ble
vi enda bedre kjent med hverandre, forteller Ulrikke Devold,
som seiler Optimist.
Molde Seilforening har
eget seilsportsenter med
klubbhus. Og dette har vært
brukt til teoriøkter, styrketreningsøkter og til å lage varm
mat etter dagens økter.
NISSESEILAS. Klubben arrangerte også egen uhøytidelig
nisseseilas 21. desember med
julepyntede båter og seilere.
Dette var jollegruppens eget
julebord og siste dag på vannet før julaften.
– Det var en morsom avslutning på treningsøktene. Alle
kom i julestemning, og det
var gøy å se all den gamle
julepynten som seilerne hadde
funnet frem fra loftet. Det var
deilig med ferie, men det var
veldig godt å komme i gang
igjen etter nyttår. Nå forbereder vi oss sammen på hvilke
norgescuper vi skal dra på og
hvilke regattaer vi vil prioritere i 2014, sier Margrethe
Pettersson, som seiler Zoom8.
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