FREDRIKSTAD
SEILFORENING

Barn- og ungdomsgruppen i seilforeningen har nå kommet bra i gang, og den
har etablert seg. Gjennom fantastisk
innsats fra ildsjeler, og gode bidragsytere som Sparebankstiftelsen DNB og
GjensidigeStiftelsen, har vi nå etablert
en god båtpark, som må til for å rekruttere nye seilere. Vi har også fått hjelp av
lokale aktører som for eksempel Fredrikstad Energisalg og Solid Entreprenør.
Det vi nå trenger, er barn, ungdom
og foreldre som vil være sammen på
sjøen og lære seg seiling. Dette gjør at vi ønsker å markedsføre
tilbudet bredt, både på sosiale medier, gjennom post i sekk til
skoleklasser og i lokale medier. Vi må også jobbe med å forhindre
frafallet. Mye arbeid legges ned i å få barn til å prøve sporten,
men mange faller fra. Det tar tid å lære seg å seile, og det tar tid å
føle trygghet i båten når sola forsvinner bak skyer og vinden øker.
Det å forhindre frafall er vel så viktig som å rekruttere.
Det er også viktig å øke kompetansen til foreldrene. Mange
nye som kommer til, har ikke erfaring med seiling eller båtliv, og
trenger «faddere» som kan gi dem trygghet til å delta på sjøen.
Barna ser raskt om foreldrene er utrygge, og utrygge foreldre gir
ikke trygge barn.
Selv om flere har kommet til i de siste årene, er vi fortsatt sårbare. Det er viktig at hele foreningen tar et ansvar for å invitere
nye foreldre i foreningens liv, styre og stell. Her kan vi ikke sitte
og vente på at noen melder seg, vi må aktivt invitere foreldregruppen inn. Det er viktig å tenke at vi er én forening, og ikke en
gruppe avdelinger som deler hus og brygge.
I 2015 håper vi på mer deltagelse fra barn og foreldre på
storbåtregattaer, og at flere fra storbåtmiljøet svinger innom jolletreningene. Det er mye ressurser i foreldregruppen, og mange
kan nok tenke seg å bidra. Men mange forblir «gjester» på slippen
i flere år før de føler seg hjemme. Dette er en oppgave for hele
foreningen!
Hans-Henrik Bjelke, styremedlem for barn- og ungdomsgruppenChrister Mortensen, foreldrekontakt og komitéleder
barn og ungdom (bildet)

TORLEIF SØRLIE

Nye muligheter for flere

ZOOM8: Regatta med Zoom8 er et av arrangementene i 2014.

BARNE- OG UNGDOMSGRUPPEN

Samarbeid og lagånd
Erfaringene fra 2014 viser
at samarbeid og lagånd
preger foreningens barn og
foreldre.
AV HANS-HENRIK BJELKE OG TORLEIF SØRLIE • I 2014 har det
vært arbeidet videre med de
fire målene som ble definert
av foreldregruppen i 2012; 1)
å beholde flest mulig av de
som har startet med seiling,
2) å rekruttere nye seilere, 3)
god og forutsigbar struktur på
treningene, hvor viktigste innsatsfaktor var å få på plass en
fast trener, og 4) å etablere en
regattagruppe.
Den viktigste jobben har
vært å beholde flest mulig av
de som har begynt med seiling.
Viktigste tilbakemelding fra
foreldregruppen var muligheten til å få leie båt mer enn én
sesong. Det tar tid å bli trygg i
båten, og én sesong er litt kort
for de yngste seilerne.
Barn- og ungdomsdelen av
Fredrikstad Seilforening bygger sin aktivitet på foreldre-

innsats, men det har over flere
år vært ønsket å få på plass
trenere som kan bidra med en
tydelig rolle på vannet og løfte
frem det seilfaglige. I 2014 har
Morten Rustad og Kristian
Hatch fungert som trenere
gjennom hele sesongen.
Fredrikstad
Seilforening
deltar med sin kompetanse
inn i Norges Seilforbunds satsing på bredde og rekruttering.
Helt konkret resulterte dette
i 2014 med aktivitetsdagen
«Vind i seilene», hvor over 400
barn fra østlandsområdet deltok. Til arrangementet anskaffet NSF en seilsimulator, som
skal være en fast aktivitet på
vitensenteret for å markedsføre seilsporten i årene fremover.
Seks nye joller og RIB-er
er i sin helhet dekket gjennom gavemidler fra Sparebankstiftelsen. Det samme
gjelder arrangementet «Vind i
seilene». I 2014 mottok Fredrikstad Seilforening tilsammen
80 000 kroner fra Gjensidigestiftelsen gjennom fellessøk-

naden i regi av SEILmagasinet
«Seiling for alle», og fra Sparebankstiftelsen DNB og DNB
Bank (oppfølgingsmidler).
Noen nøkkeltall:
• 36 barn har deltatt i løpet
av seilsesongen
• 30 aktive barn ved sesong
slutt
• 27 gjennomførte treninger
vår, sommer og høst
• 22 deltagere på seilskole
Barn- og ungdomsgruppen
har vært representert i følgende arrangementer i 2014:
• 10 deltagere i østfoldcup
• 4 deltagere i norgescup
• 1 deltager i NM
• 1 deltager i nordisk mesterskap
• 1 deltager i VM
• 1 deltager i Lag-VM
Foreningen har også i 2014
arrangert en treningssamling
for Østfold Seilkrets og Norsk
Zoom8-klubb over tre dager
på Strandstua i Engelsviken,
samt en runde i østfoldcupen
med stor hjelp fra John Hatch
som regattasjef.

VINTER-REGATTA FOR RADIOSTYRTE BÅTER

SKIPPERFRUENE OM BORD I S/Y FLOW FORTELLER

AV LARS ERIK LARSEN • Radioseiling er en liten og yndet aktivitet i foreningen med eget
medlemsblad «Midi B nytt». En
liten stemningsrapport fra Andersenslippen 11. januar:
Fire deltagere stilte i årets
første regatta for radiostyrte
båter. På lørdag var det storm
og springflo, og ingen trodde
det kunne bli noe seiling på
søndag. Men været snudde
fort og forholdene var perfekte. Sjur Sannrud og Lars
Jørgen Larsen hadde forfall
og mistet sine posisjoner på

AV CHRISTIN OLSEN • I midten
av januar inviterte «Tur og
hav» ved Truls og Christin
Olsen to tøffe skipperfruer til
å dele sin reiseskildring «Jorden rundt på 39 mnd» om
bord på S/Y FLOW. Det ble en
spennende og opplevelsesrik
kveld på Andersenslippen.
Skipperfruene
Camilla
Brandstorp og Inger Johanne Moen fortalte:
«Det var sommeren 2009.
Vi ble sittende en gjeng og
drømme om lang reise i seilbåt. Kunne vi komme jorden

GLADE RADIOSEILERE: Knut
Bøymo, Odvar Sperling og Roar
Larsen.
toppen av sammenlagtlisten.
Roar Larsen var suveren vinner. Ellers koste vi oss med
kaker og kaffe fra Knut og
Inger Bøymo i pausen.

rundt? Noen hadde hatt ønske om en slik utfordring i
lang tid, hos andre var en
spire begynt å gro. Å seile
jorden rundt tar lang tid. Vi
ble enige om i første omgang
å sette av et år. Kanskje ville
vi få videre svar på turens
lengde underveis. Vi startet
planleggingen som en gruppe
på seks, nå seiler to jenter på
S/Y Flow…».
Les mer av historien på
hjemmesiden deres www.
flowtravel.no.

SKIPPERFRUER: Nydøpte
førstegansseilere syd for ekvator
med fine nye ulluer.
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