NORDENFJELDSKE SEILERUKE 2015

September er her og den flotte sommertiden er over. Men det er fortsatt gode
temperaturer og mye fin vind på høsten.
Hva med en kveldseilas i mørket?
Det er spennende å navigere etter
fyr og lykter. Det er fascinerende å se
at blinkene du ser i kikkerten stemmer
med kartet ditt. Du er på rett kurs og
har full kontroll – selv i mørket. Blir du
usikker er det bare å ta en fot i bakken og dobbeltsjekke deg selv med en
kjapp titt på plotteren. Du trenger ikke
fortelle mannskapet at du har juksa litt. En høstseilas i mørket
anbefales.
I Molde Seilforening har vi nettopp gjennomført den mest
aktive seilmåneden i år. Vi har arrangert Seiling for alle i en hel
uke. 35 unge har boltret seg i Optimister, RS Feva, Laser og på
seilbrett. Gjensidigestiftelsen donerte i sommer seiljoller og brett
til en verdi av fire millioner kroner til seilforeninger i Norge. Vi
i Molde Seilforening fikk tre Optimister og tre seilbrett. Takket
være denne generøse gaven kunne vi i år tilby seiling til enda
flere unge enn i fjor.
For 14 dager siden arrangerte vi for andre gang Molde Race
Week som samtidig var KM for NOR Rating. Dette var et flott arrangement både sportslig og sosialt – for gammel og ung. Seilingens dag 22. august ble også en suksess med turseiling på fjorden
og sosialt samvær etterpå sammen med nye seilvenner. I tillegg
til disse arrangementene har vi seilt fire onsdagsregattaer og en
tur Gossen Rundt. Alt dette i august måned.
Mange nye ansikter ble å treffe på Seiling for alle-uken og på
Seilingens dag. Vi må nå ta godt vare på våre nye medlemmer
for å skape et større og mer vitalt miljø rundt jolle-, regatta- og
turseiling i foreningen vår. Nå er muligheten her og den bør benyttes godt. Flere av dere leser nå denne klubbsiden vår for første
gang. Dere er nye medlemmer og ønskes hjertelig velkomne til
Molde Seilforening – alle som én. Jeg håper dere finner dere godt
til rette i miljøet vårt og gleder meg til å treffe dere på brygga
og på fjorden.
Det er samtidig viktig at vi tar vare på våre eksisterende medlemmer. Vi ønsker å skape et miljø i foreningen vår med aktiviteter som dere alle trives med. Som nevnt har vi mange aktiviteter
å by på, men vi er lydhøre for gode forslag til hvordan vi skal bli
enda bedre. Send meg gjerne en mail om du har innspill. Sammen
får vi det til.
Geir Berg Oshaug, leder i Molde Seilforening

AV MATS KIRKELAND • Mesterskapet arrangeres hvert annet år og Molde Seilforening
var arrangør i 2013. Denne
gangen var det Malvik og
Stjørdal Seilforening som sto
for arrangementet. Fra Molde
deltok FURIA III, JYPLINGEN
og STEVE COOLING med henholdsvis Stig Waagbø, Trygve
Bjørlo og Kjell Bjordal som
skippere.
Distanseseilasene bød på
mange utfordringer med vind
fra 12–13 m/sek til vindstille.
Mastebrekk og skader på seil
ble notert i løpet av seilasen,
men heldigvis ingen personskader. Lørdag var det tre baneseilaser under flotte forhold.
Det hele ble avgjort med
flotte baneseilaser på siste dag.
JYPLINGEN (Farr30) ble
med andreplass i sin klasse
beste båt fra Molde Seilforening, en meget god prestasjon i
et sterkt felt. STEVE COOLING
fikk med seg en 5. plass, mens
FURIA III ble nummer syv.
Årets Nordenfjeldske Seileruke var et flott arrange-

TOBIAS SAGEN WIKMARK/TOMAS EKREM

Kjekt med aktivitet, liv og røre

START: FURIA III og JYPLINGEN kniver om beste start under årets
Nordenfjeldske Seileruke.

TOBIAS SAGEN WIKMARK/TOMAS EKREM

SEILFORENING

Totalt 37 båter fra Møre og
Romsdal og Trøndelag-fylkene kjempet om mesterskapet i regattaer over tre
dager.

FINT: Vakkert skue. STEVE COOLING og JYPLINGEN kniver.
ment av Malvik og Stjørdal
Seilforening, både på land og
på regattabanen.
I 2017 er det Kristiansund
Seilforening som tar over sta-

fettpinnen og skal være arrangør. Vi ser allerede frem til
dette og håper på enda flere
deltagende båter fra Møre og
Romsdal.

JYPLINGEN og LURIE best i årets Jazzregatta
Samtidig som de store
skutene i årets Tall Ships
Race startet sin etappe fra
Ålesund, gikk startskuddet
for den årlige Jazzregatten
i Molde.
AV MATS KIRKELAND • Ni båter
fra Molde Seilforening deltok
i det som ble en rolig affære
med tidvis meget lite vind.
Molde Seilforening gratulerer team JYPLINGEN og LU-

RIE med skipper Ole Arnfinn
Ellingsgaard med seier i hver
sin klasse i årets Jazzregatta.
JYPLINGEN vant også suverent
overall.

VANT KLASSEN: LURIE
seilte inn til klasseseier i årets
Jazzregatta.

MELD DEG PÅ ÅRETS DOUBLEHANDED REGATTA NÅ!

Onsdagsregattaene er et lavterskelstilbud for alle I Molde Seilforening og vi ønsker så mange som mulig på startstreken.
Det stilles ingen formelle krav til gyldig NOR Rating-målebrev eller påmeldingsavgift for onsdagsregattene. Registrering
til seilasen skjer ved oppmøte ved Lubbenes.
Se hjemmeside for mer informasjon, moldeseilforening.no.

Suksessregattaen
Spectra
Marine Molde Doublehanded, arrangeres i år for fjerde
gang. Datoen er lørdag 12.
september og vi garanterer
flotte premier og gode seilopplevelser.
Kun to personer seiler i
hver båt. Det blir årets største utfordring i teknikk, taktikk og utholdenhet. Tar dere
utfordringen?
Følg med på moldeseilforening.no for informasjon
om påmelding og seilingsbestemmelser.
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GEIR OTERHALWS

ONSDAGSREGATTAENE GODT I GANG
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ELLEN KIRKELAND

MOLDE

3 Molde-båter i årets mesterskap

UTFORDRENDE: Tett ved runding under en tidligere utgave av
Spectra Marine Molde Doublehanded.

