FREDRIKSTAD

Fiskemannen-seilasen
6. juni braker det løs med
årets bedriftseilas Fiske
mannen på Andersenslippen.
AV LENE ULFENG • For 18. året
på rad arrangerer Fredrikstad
Seilforening, i samarbeid med
Fiskemannen, denne tradisjonsrike regattaen. Her samles alt fra ivrige og erfarne seilere til førstereis-seilere, unge
og eldre møter til en uhøytidelig duell i vår fantastiske
flotte skjærgård. Regattaen
er åpen for alle typer seilbåter og mannskapet kan bestå
av familiemedlemmer, firmaer,
samarbeidspartnere eller venner. Det er plass til alle!
I
Fiskemannen-seilasen
får man en spennende seilas,
aftersail, et rikholdig premiebord og bankett med god mat

fra havet. Etter maten spiller
Åges danseband opp til dans
til langt ut i sommernatten.
Selve seilasen går på faste
merker rett på utsiden av
Mærrapanna og Hankø, og varer i 3–4 timer – avhengig av
vær og vind.
Påmeldingen åpner 20.
april. Alle som melder seg på
innen 8. mai, er med i trekningen av en flott premie levert
av en av våre sponsorer. Absolutt siste frist for påmelding er
29. mai. Velkommen!
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FOR 12. GANG: I år er det 12. gang Seapilot 2Star seiles i Skagerrak og Ytre Oslofjord.

SEAPILOT 2STAR

Sailracing with a friend!
I midten av juni arrangerer
Fredrikstad Seilforening, i
samarbeid med hovedspon
sor Seapilot, for 12. gang
Norges største shorthanded
regatta.

AV SUZANNE WALTHER • I nært
samarbeid med flere aktører
legges det opp til et flott arrangement med Skjæløy Slipp
som base for regattaen. Deltagere er velkommen etter
«Færder`n» til å legge båten
i bryggeanlegget på Skjæløy.
Der vil alle deltagende båter
få tildelt båtplass frem til
regatta
start om morgenen
torsdag 18. juni.
Det seiles i år en bane
med to etapper i Ytre Oslofjord og Skagerrak, hvor den
første etappen er på ca. 180
nautiske mil. Seilasen foregår
i sin helhet i et farvann som
gjør at den kan seiles i sikkerhetskategori 3, noe som betyr
at det ikke stilles krav til flåte
om bord eller gjennomført sikkerhetskurs for å delta.
– Dette er en krevende og
spennende regatta som gir navigeringsutfordringer, evne til
utholdenhet og seiling langt
til havs og mellom holmer og
skjær i et farvann de fleste

kjenner, kan Thomas Oksmo,
som i år har påtatt seg regattaansvaret, friste med.
Arrangøren ønsker at regattaen skal tiltrekke seg mange
seilere også i år, både debutanter og rutinerte seilere.
– SeaPilot 2Star er åpen
for alle dem som ønsker en
seilopplevelse litt utenom det
vanlige, presiserer Oksmo.
Et viktig krav er imidlertid
at båten har en NOR rating på
0.866 eller høyere.
«Söta bror» har stilt sitt
klubbhus og havn i Strömstad
til rådighet som pitstop-havn
på selveste «midsommarafton». Der vil arrangørene bidra til at alle seilerne får en
stemningsfull velkomst og litt
tilmålt hvile før de legger ut
på siste etappe. Strömstads
Segelsällskap, ved Halldin og
Rosengren, skriver i en pressemelding at de ser frem til å ta
i mot seilerne og vil gjøre «allt
för att de skall få en minnes
värd kväll på Skurveskär mitt
i gästhamnen. Först såg vi et
lite problem med att det var
just på midsommarafton, men
efter lite funderande insåg vi
att det tvärtom var positivt for
alla aktive 2Star-seglare med
en ekstra utmaning i deres

strategi och att det kunde bli
en midsommarfton utöver det
vanlige tilsammans med alla
deltagande seglare».
Alle deltagere skal ha en
AIS-sender om bord, som sørger for tracking, trygghet for
seilerne og ikke minst god underholdning for alle som følger
SEILmagasinets og Seapilots
nyhetsoppdateringer på nett.
Hovedsponsoren Seapilot AB
låner ut AIS-sendere kostnadsfritt til de 40 første påmeldte
båtene som ikke har egen AIS,
og de selger sine produkter til
en spesielt rabattert pris for
andre påmeldte som ønsker å
investere i en slik.
Målgang etter den andre
etappen vil være lørdag ettermiddag med påfølgende premieutdeling og feiring av alle
som har gjennomført årets
2Star. Alt dette finner sted på
den nyåpnede restauranten
kystkroa Skjæløy på Skjæløy
Brygger.
Vi anbefaler alle seilere å
melde seg på i god tid før 31.
mai, slik at vi kan planlegge
til det beste for alle seilere,
sponsorer, tilskuere og funksjonærer.

NYE MEDLEMMER
Vi ønsker nye medlemmer
velkommen i Fredrikstad
Seilforening:

SELVESTE FISKEMANNEN: Magne
Tønnesen er mangeårig primus
motor for Fiskemannen-seilasen.

ENDRE STEINBRU

Selv etter mange år med ulike kampanjer, kurs og tiltak for å få opp interessen og deltagelsen blant kvinner,
er mange av våre større regattaer en
mannegreie. En undersøkelse vi hadde
for et par år siden om deltagere i Seapilot 2Star, dokumenterer at den typiske
shorthanded-seiler er en godt voksen
mann. Kvinner og yngre voksne glimrer
med sitt fravær.
Jeg tenker at nettopp Seapilot 2Star
er en god mulighet for damene. To damer. Alene. Ute på havet. Uten menn. I vår nye sponsoravtale
med Seapilot er det inntatt et punkt om at vi skal arbeide for å
fremme deltagelsen fra kvinner. Vi er beredt til å sette opp egen
klasse, egen premiering og ellers stor stas. Men vi trenger hjelp.
Vi ønsker gode innspill – fra damer, om damer. Og mest av alt
ønsker vi oss et renn av damer som er klare for å ta utfordringen.
Damer som lar gutta stå igjen på brygga.
I skrivende stund er det påmeldt 27 ekvipasjer til årets Seapilot 2Star. Men kun èn jente. Det er Sandra Hjertås i GRANUAILE
fra Tønsberg Seilforening. Hurra for Sandra! I fjor stilte Kristin
Songe-Møller, og som eneste båt ba hun om aksept for å seile
alene! Seks jenter var påmeldt til fjorårets Seapilot 2Star. Men
ingen rene jentebåter (bortsett fra Kristin i sin Figaro II). Det er et
mål å se flere jentebåter med i årets regatta.
Målet er minst samme antall deltagere som i fjor, hvor det var
påmeldt i overkant av åtti båter. Vi har tro på at nøkkelen er å få
med flere jenter. Jenter av vår tid. Jenter som utfordrer seg selv.
Utfordrer gutta. Og utfordrer havet.
Jon Egil Johnsen, leder i Fredrikstad Seilforening

ENDRE STEINBRU

Hvor er damene?

AXEL NISSEN-LIE

SEILFORENING

UHØYTIDELIG: Bedriftsseilasen
er et uhøytidelig arrangement
som passer for alle.
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Dag Solbakken
Vidar Henrik Halvorsen
Esben Hall Torgersen
Vetle Børresen
Merete Elisabeth Larsen

