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Andersenslippen

ZOOM8: Christoffer Sørlie ved toppmerket i VM i Danmark.

Fredrikstad Seilforening holder til på
Vikane, sør i Hankøsundet, i idylliske
omgivelser til glede for barn, ungdom
og voksne. Foreningen har vært her i
ca. 20 år og har i dag ca. 600 medlemmer. Dessverre har vi altfor få båtplasser, kun 38. I historisk perspektiv
har Andersenslippen, som navnet sier,
vært en båtslipp fra år 1900.
Vi har tatt en prat med Alf Jørgen
Andersen, 62 år, oldebarnet til Anders
Andersen som var grunnleggeren av
Andersenslippen.
Virksomheten var primært opplag, vedlikehold og reparasjoner
av IODer og meterbåter (6-, 8-, 10- og 12-metere). Alf Jørgens
bestefar, Adolf Andersen, overtok etter sin far og ble etter hvert
en viktig venn av seilerne, blant annet av kong Olav som hadde
8-meteren SIRA liggende i fast opplag her i over 30 år. Kongen
var en ivrig gjest på Slippen og kunne tilbringe flere timer der
hver dag. På et sølvbrett som Adolf fikk i 1961 i 70-årsgave av
kundene, kan vi lese: «Til seilsportens trofaste venn Adolf Andersen», samt navnene på mange kjente seilere som hadde sine
båter i opplag her, blant andre kong Olav, Erling Astrup, Oluf Høy,
Ludvig Horn, Knut Heje, Ingolf Heje, Søren Wiese, Ingar Dobloug
og Erik Anker. Adolfs tre sønner tok etter hvert over driften og en
av dem ble fast mannskap hos kong Olav.
På det meste jobbet det 15 mann her i sesongen, vår og høst.
Det var hardt arbeid. Her jobbet bare én dame, Asta Andersen,
som var kontordame.
På vinteren ble det bygd små seilbåter og kutterjoller (små robåter), da det var for kaldt til å jobbe ute. En av båtene var NIXIE,
en 12,5 kvadratmeter juniorbåt som ble en storvinner gjennom
mange år. Den ble seilt av Joffen Larsen og står i dag utstilt på
stedets lille museum.
Fredrikstad kommune kjøpte stedet i 1994 og leier det nå ut
til Fredrikstad Seilforening med en avtale som løper i 80 år. Seilforeningen har bygd opp fasiliteter som sanitæranlegg med dusj
og toaletter, kjøkken og klubblokale. Foreningen kan løfte båter
opptil 6,3 tonn med en kran som de fikk av tidligere skipsreder
Ole Schrøder. Fundamentet til kranen måtte foreningen støpe
selv. Foreningens medlemmer har hvert år stor dugnad for å vedlikeholde stedet.
I klubblokalet kan vi ved store anledninger dekke til 150 personer – ute og inne.
Foreningen har også en innbydende badestrand med eget toalett for badegjester.
Et stort arbeid er nedlagt for barne- og ungdomsavdelingen
der ca. 40 barn- og ungdom deltar i kursvirksomhet i sommersesongen. Mange voksne deltar aktivt på onsdagsregattaer og i
klubbmesterskapet og det seiles i fantastiske forhold i Hankøfarvannet. Foreningen har noen gjesteplasser i sommersesongen
og vi håper på utvidelse av bryggen etter hvert. Jeg vil ønske alle
en god høstsesong.
Olav Hals, Slippen-ansvarlig, Fredrikstad Seilforening

Toppet ferien med sølv i nordisk mesterskap
Sommeren ga både opp- og
nedturer for Zoom8-seileren
Christoffer Sørlie. Likevel
mener han at han har hatt
«Den perfekte ferien».
AV TORLEIF SØRLIE • Ferien
startet om bord i RETT RUNDT
HJØRNET i Hankø Race Week
med læremester Herman Horn
Johannessen ved roret. Det ble
en inspirerende uke med mye
læring av taktikk og planlegging, samt en stor dose motivasjon og et par historier man
ikke bør gjenfortelle til mor.
Det endte med en flott 3. plass.
– Det var vel ikke min skyld,
men veldig morsomt uansett,
sa Christoffer Sørli.
Etter Hankø Race Week
var det tid for et par uker med
intens trening, før Christoffer
roet det litt ned siste uke før
NoM i Horten. Da var sommeren kommet for fullt.
Arrangøren hadde store utfordringer i å få gjennomført
et godkjent nordisk. Den første
dagen ble ingen seilaser fullført. Dag 2 startet med AP på
land, men Zoom8-klassen fikk
gjennomført to seilaser, og
Christoffer fikk en 2. og en 4.
plass. En god start da vi endelig kom i gang. Så manglet vi
en seilas for å få godkjent. Dag
3 gikk med AP på land hele dagen. Slitsomt når det er knallsommer og man må holde seg
i skyggen og drikke og spise i
tilfelle det blir seiling.
Litt bading ble det muligheter for. Eller rettere sagt masse
bading. Arrangøren var despe-

rat da Optimist-jentene ikke
hadde en eneste regatta ennå
og bestemte at første start den
siste dagen skulle gå kl. 06. Da
var det opp kl 04 for frokost og
på vannet ved soloppgang kl
05. DET er tidlig det!
Etter 10,5 timer på vannet
var fire nye regattaer gjennomført. Med seier i de to
siste holdt det til en 2. plass
sammenlagt. Gratulerer!
Det var mye snakk om en
dansk 6-timersregel som gjør
at en regattaseiler (et barn)
maksimalt kan være på vannet
i seks timer etter første varselskudd. Dette er vel noe som
bør diskuteres i klasseklubbene for fremtiden. Det var en
fornøyd, men sliten seiler som
sovnet i RIB-en på vei hjem
over fjorden.
Men det var ikke mye tid til
å hvile på laurbærene. Dagen
etter var det klesvask, båtvask,
pakking og litt tid for et bad.
Så bar det av av sted til Danmark og VM i Kaløvig.
I Kaløvig kom vi til et fantastisk anlegg som er bygget
opp og tilrettelagt for seilsport.
Med en flott åpningsseremoni
med lang innmarsj rundt på Tivoli Friheden var rammen satt
for et flott mesterskap.
Tirsdag startet med vind 3-5
m/sek. 14. plass i første race var
en ok start. 2. race var Christoffer ute som topp 3, men en
kræsj med påfølgende Donaldkul i hodet satte en stopper for
det racet. I 3. race var han tilbake og seilte inn til en fin 7. plass.
Dagen etter startet med

friskere vind. I første startforsøk var det flagget med fri
pump, men etter en generell
tilbakekalling ble dette flagget
tatt ned, noe som de som gikk
rett tilbake til le-merket, ikke
fikk med seg.
Christoffer fikk en bra start,
og var først på toppmerket.
Men dommeren syntes det var
litt mye pumping og dermed ble
det to gule kort. Etter det siste
kortet hadde Christoffer fortsatt full fokus på å vinne racet,
uten tanke på at to gule kort jo
betyr diskvalifisering. Dette var
en dyr lærdom og skuffelsen ble
stor da treneren forklarte konsekvensene, som var 70 poeng
som ikke kunne strykes. Da gikk
luften litt ut av ballongen.
Egne forventinger var blitt
skrudd opp etter NoM, og dette
ble som et hestespark rett magen. Frustrasjon og skuffelse
endte med liten motivasjon for
videre seiling. Men så gikk en
halv dag på land med furting
over i ny motivasjon i at man
skal vise dem ryggen. Christoffer avsluttet siste dag med god
seiling i de to første racene
og 14. og 7. plass før en Black
Flag-start sendte ham på land.
VM ble avsluttet med
lagseiling, som alltid er gøy.
Christoffer følte selv at han
gjorde en god figur for laget
og fikk vist frem både fart,
taktikk og regelbruk (takk til
Inger og Knut Bøymo). Oppsummeringen er at en blanding med opptur og nedtur
gir ny motivasjon og vilje til å
satse videre i 2015.

FREDRIKSTAD-SEILERE FYLTE PALLEN I KILLING-NM
AV SANDRA HATCH • Killing er
blitt en av de største kjølbåtklassene det blir arrangert
NM for. Med over 30 båter på
startlinjen er det blitt et prestisjefylt mesterskap. I årets
NM var det 32 startende båter, og ca. halvparten av disse
var fra Fredrikstad.
Det ble en krevende start

på mesterskapet med mye
vind første dag. Knut og
Ragnhild Åsle fra Fredrikstad
Seilforening taklet de utfordrende vindforholdene best,
og ledet etter første dag.
Dag to var det mindre vind,
og det var stor konkurranse
med et veldig jevnt felt. Peder og Caroline Nergaard var

suverene og vant tre seilaser.
Dette resulterte i at de tok
NM-tittelen. Knut og Ragnhild
Åsle tok sølv og Jan Enok Arnesen og Steinar Basberg fikk
bronse. Alle de tre lagene bestod av seilere fra Fredrikstad
Seilforening. Det er alltid morsomt å se seilerne våre gjøre
det bra i mesterskap.
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