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2019 – TILBAKEBLIKK OG NYE MULIGHETER 
 
Fredrikstad Seilforening kan nå se tilbake på en 
sesong med stor sportslig aktivitet, og det er tid for 
å takke alle som har tatt i et tak.  Det har vært 
mange arbeidsvillige medlemmer som har gjort det 
mulig å gjennomføre mange gode arrangementer.  
Alle arrangementer vi har på terminlisten fra år til 
år ble igjen avviklet på en bra måte, og 
medlemmene våre stiller opp både som 
«bakkemannskap» og på vannet for avvikling av 
gode seilaser.  I 2019 har vi i tillegg arrangert 
Norgesmesterskap i Optimist og Finnjolle, hvor 
Optimist-NM var det desidert største løftet.  NM i 
Optimist fikk skryt fra mange hold, med bra 
avvikling på vannet og et minneverdig land-
arrangement.  Som gammel optimistjolleseiler på 
tidlig 70-tall, var det en flott opplevelse å se denne 
klassen i full blomst på våre baner.  
 
Bakgrunnen for at foreningen søkte om å arrangere 
NM i Optimist ligger i en meget aktiv barne- og 
ungdomsgruppe hvor rekruttering står i fokus. Vi 
har i flere år drevet et aktivt rekrutteringsarbeid 
gjennom et opplegg som er utviklet for å ta vare på 
alle ferdighetsnivåer og ambisjoner.  Det viktigste 
er å skape et sosialt felleskap som gir rom for 
utvikling av både bredde og topp.  Et viktig grep 
her er samarbeid i Østfold Seilkrets med samarbeid 
med Østfoldklubbene Moss og Sarpsborg.  
Fredrikstad Seilforening er av NSF utpekt som en 
av de beste klubbene i landet mhp rekruttering, - 
dette skal vi fortsette også i 2020 med 
nybegynnerkurs, regattatrening og Sommerskole.   
 
Rekruttering er ikke bare Optimistjolle-seiling for 
barn.  Det er også voksne som har lyst til å gjøre 
seg kjent med seilsporten for første gang. Det er et 
åpent tilbud til alle, som vil lære mer om seiling, å 
mønstre på båtene som seiler onsdagsseilaser ut fra 
Slippen.  I tillegg er det kjøpt inn en First Class 8, 
som kan lånes ut til de som har lært litt og vil prøve 
seg på egen hånd.  Spre budskapet!   
 
Foreningen har et erklært sportslig fokus.  Det er 
for mange en selvfølge at vi kan gjennomføre de 
faste arrangementene, med Bedriftsseilas, Two Star, 
Hankø Race Week og Homlungen.  Det er dog slik 
at vi må erkjenne at vi har utfordringer med 
utvikling av medlemmer med formell kompetanse 
som dommer, trener og regattarrangør.  Det gjør at 
vi må sette vår lit til de få enkeltpersonene i 
klubben som innehar denne kompetansen i 
gjennomføringen av våre arrangementer.  Vi er 
veldig takknemlige for den innsatsen som legges 
for dagen av disse, men vi trenger flere som tar 
denne utdannelsen og kan avlaste. Særlig gjelder 
dette når vi i tillegg har som ambisjon å arrangere 
minst ett norgesmesterskap, Norges cup eller 
tilsvarende hvert år. 

Mange av klubbens seilere har i 2019 representert 
oss i regattaer og oppnådd gode resultater både 
hjemme og ute. Her henvises til de rapportene fra 
de ulike regattaene i Årsberetningen.  
 
Slippens fasiliteter og materiell blir flittig brukt av 
mange. Det er krevende å holde alt i stand, særlig 
med de utfordringene endret klima gir.  Øket 
rekrutterings- og regattaktivitet gir også større 
slitasje. 
 
Medlemsmessig utvikles foreningen litt i positiv 
retning, og økonomisk viser regnskapet for 2019 et 
godt posivt resultat. Styret har lagt vekt på stram 
styring av økonomien, og sett seg om etter 
muligheter for finansiering av enkeltprosjekter fra 
ulike stiftelser og kommunen.  Her har vi lykkes 
med å hanke inn støtte til NM i Optimist (60.000), 
vedlikehold av kran (100.000) og nye båter til barn 
& ungdom (210.000).  Det er fremdeles noen 
søknader vi ikke har fått svar på, men det er klart at 
det vi har fått tildelt er kjærkomne bidrag. 
 
I vår ble forslaget til ny områdeplan for 
Hankøsundet, med store utbyggingsplaner på 
Slippen, endelig lagt ut på høring.  Dette takket 
være et iherdig, og ikke minst pragmatisk, arbeide 
med de ulike interessentene i planen de siste årene.  
Slik jeg ser det er dette et viktig element i det å 
utvikle og befeste Hankø som den ledende 
seilsportsarenaen i Norge.  Vi må kjenne vår 
besøkelsestid og gripe de muligheter som finnes for 
å bidra til dette. Styret har erkjent at det blir viktig å 
samarbeide med aktører som har mulighet for å 
påvirke dette positivt og tatt initiativ til en nærmere 
dialog med Hankø Yacht Club og KNS.  Vi ser 
fram til å fortsette denne dialogen, og sette Slippen 
og Hankø mer på kartet.   
 
I styrearbeidet for 2019 skal det ikke underslås at vi 
har hatt utfordringer som har tatt fokuset bort fra 
det sportslige.  Det har dreid seg om forslaget til 
områdeplan og forslag til avtale med eierne av 
naboeiendommen Solhøi, hvor enkelte har hatt et 
kritisk syn. Dessverre har dette resultert i mange 
styremøter med frustrasjon og at et styremedlem 
valgte å trekke seg. Vi benytter dette årsmøtet til å 
sette sluttstrek for denne epoken. 
   
I 2020 ønsker vi Snipeklassen velkommen til NM 
på Hankøbanen for første gang.  Her blir det en fin  
anledning for oss å se en meget konkurransekraftig 
klasse på vår flotte bane.  Forøvrig håper jeg å se 
flere av båtene som hører til foreningen delta i 
onsdagsregattaer og terminfestede regattaer neste 
år! 
 
Knut Åsle, leder 



 
 

 
 
ALLE STYREREFERATER ER PUBLISERT PÅ VÅR HJEMMESIDE – WWW.FREDRIKSTAD-
SEILFORENING.NO 
 
 
 
STYRETS BERETNING 
 
Det har i styrets funksjonstid vært avholdt til 
sammen 13 ordinære styremøter. Møtene har blitt 
avholdt månedlig, med et lite opphold i skolens 
sommerferie.  
Under perioden har det foruten ordinært styrearbeid 
blitt ryddet i medlemsregisteret, innledet tettere 
samarbeid med HYC og KNS samt håndtert 
medlemsinnspill på forslag til ny områderegulering 
og avtale med eiere av naboeiendom. Det er pr. 
dags dato 252 medlemmer i foreningen. Det er 80 
medlemmer som er utenbys fra. Det er 38 kvinner 
og 214 menn. 5 av medlemmene er 
æresmedlemmer; Knut Bøymo, Lars Erik Larsen, 
Per Helgesen, Gunnar Tørnqvist og Magne 
Tønnesen.  
   

Alle styrereferater er publisert på vår hjemmeside, 
www.fredrikstad-seilforening.no.  
Styret består ved periodens slutt av Knut Åsle, Per 
Olav Bernhardsen Vetle Børresen, Bjørn Erik 
Simensen, Are Eklund, Helge Rognevær, Stian 
Tønnesen, Line Svendsen og varamedlemmer . 
Varamedlemmene Maja Hansson og Jørgen Oksmo 
har også stilt på styremøtene. Morten Helgesen 
trakk seg fra sitt verv i desember 2019.  
  
Valgkomiteen har bestått av: Stian Ulrik Aakre, 
Anita Tvete, Bendik Nystrøm og Håkon Fensbekk 
(varamedlem)  
  
Styret, 27.01.2020 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.fredrikstad-seilforening.no/
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BARN OG UNGDOM 2019 
 
2019 har vært preget av høy aktivitet, 
fremgang, rekruttering og mange glade barn. 
Tirsdagstrening har befestet seg som en solid 
aktivitet med gjennomsnittlig oppmøte på ca. 
20-25 barn på ulike nivåer fra nybegynnere til 
de mer aktive regattaseilere. Torsdager har 
vært mer for de viderekomne med mer konkret 
regattatrening. Utover dette har vi gjennomført 
nybegynnerkurs med mer direkte en-til-en 
trening.  
Sommerskolen har igjen vist seg å være et 
meget populært arrangement. Totalt, fordelt på 
2 uker, har 80 barn vært innom seiling og 
sjølivets gleder. For de mest ivrige har 
Sommerskolen fokus på regattaseiling, men 
ivaretar selvsagt også lek og moro, som alltid 
er viktig for barn i denne alder.  
I august arrangerte vi NM i Optimist. Hele 
foreningen gjennomførte samlet et stort 
arrangement. Klassene bestod av NM Gutter, 
NM Jenter samt Coming Stars. 
Østfold Cup ble gjennomført med 25 
optimister fra Fredrikstad, Moss, Sarpsborg og 
Soon. I tillegg deltok 3 Killinger og 2 RS Feva. 
Helgen bestod av trening på lørdag og regatta 
på søndag, også for de minste C-seilere. 
Som et ledd i vår opplæring og program har vi 
gjennomført Norsk Optimistjolleklubb sine 
krav til bronse, sølv og gull ror. Utdeling av 
medaljer ble gjennomført på Juletreseilasen 14. 
desember. 
Videre må det nevnes at Axel Eklund er 
foreningens eneste Waszp seiler, mens vår 
store ledestjerne Christoffer Sørlie, som blant 
annet ble beste norske i U21 VM, satser videre 
mot OL 2024 i Laser Standard. 
 
Foreningen opplever god rekruttering og vekst 
av nye jolleseilere, med fokus på seiling som 
idrett i kombinasjon med et godt sosialt miljø. 
Alle nivåer skal ivaretas. En stor takk må rettes 
til våre eminente trenere; Frode og Hanne 
Marie Jørstad samt Torleif Sørlie. Nøkkelen til 
vekst og rekruteringer, etter vår erfaring, 
dyktige trenere med solid kompetanse 
kombinert med en sammensveist 
foreldregruppe. Vi har i 2019 hatt et godt 
samarbeid med de andre klubber i kretsen. 

Seiling er en tradisjonsrik idrett og samarbeid 
klubbene imellom er vesentlig og viktig for en 
videre vekst. 
 
NM Optimist 2019 
Norgesmesterskap i Optimist ble gjennomført 
av Fredrikstad Seilforening 9. til 11. august 
2019. Torsdagen i forkant arrangerte vi Tune-
up regatta.  
Torsdagen og fredagen var det fantastiske 
Hankø-forhold med totalt ca. 75 båter til start 
fordelt på de ulike klassene. Løpene ble 
gjennomført syd-vest for Søndre Garnholmen, 
i åpent farvann – og selv de yngste seilerne i 
Coming Stars var med.  Lørdag og søndag var 
imidlertid preget av meget sterk vind og banen 
ble etter hvert flytte til Stokkviken. Grunnet 
sterk vind, ble det gjennomført kun en seilas på 
søndagen, men totalt nok regattaer for et vel 
gjennomført Norgesmesterskap. Fra 
Fredrikstad Seilforening stilte 6 Optimist 
seilere fordelt på klassene. 
For utsett av RIB’er samarbeidet vi med 
Ramseklo Båtforening (Mærrapanna) og 
Hankø Marina. For overnatting tilbudte Hankø 
Fjordhotell rabaterte priser og Hankø Yacht 
Club gjorde sine overnattingsrom disponible til 
både seilere og foreldre. Familien Åsle stilte 
sin gressplen disponibel for telt samt bruk av 
bryggen til support båter. Takk til alle gode 
samarbeidspartnere.  
Det sosiale programmet for øvrig bestod av 
grilling på Andersenslippen på torsdag, sosial 
aften og seilerbuffet på Hankø Yacht Club 
fredag, seilerfest på Andersenslippen lørdag og 
premieutdeling søndag. Det må også nevnes at 
alle seilere fikk utdelt bryggemat hver eneste 
dag de kom inn… 
Under arrangementet, og ikke minst den siste 
uken før arrangementet var hele foreningen i 
sving med en fantastisk innsats og dugnadsånd 
– for å få dette igjennom. Takk til alle 
fantastiske bidragsytere. Arrangementet fikk 
også sponsorbidrag fra Bil Butikk 1 og Volvo 
samt Sparebank 1 stiftelsen. 
 
For Barn og Ungdom, Stian Tønnesen 

 
 
 
 
  



 

 
Østfold Cup #3. Killinger og Optimister på vei mot mål linjen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

Premieutdeling Østfold Cup #3. 

 

 Jollegruppa. Siste trening før vinteren.  

 

En stille dag på 
fjorden, høst 2019.  

 



 
Axel Eklund, WASZP 

  

Christoffer Sørlie, Laser Standard. 

Premieutdeling NM (søndag). 

 



ANDERSENSLIPPEN – FOR EN PLASS! 
 
Bestående av brygger, kran, bygninger, 
opplagsplass, parkeringsplass i tillegg til en 
egen plass over veien ved Café Vikane, er det 
relativt mye å holde styr på for en forening 
som belager seg i all hovedsak på 
dugnadsarbeid. 
 
Stor dugnadsinnsats fra mange medlemmer har 
bidratt til at Andersenslippen fortsatt kan 
brukes som seilarena. 
 
Vi har hatt store utfordringer med tidvis 
enorme nedbørsmengder. Vi må prise oss 
lykkelig at vi har medlemmer som har egen 
gravemaskin, som stiller opp når det skulle 
være.  
Regnet førte til vannskade på kjøkken som 
fortsatt ikke er utbedret. Forsikring krever at 
tiltak blir gjort før man retter opp og tetter 
vegger, slik at skaden ikke skjer igjen. Har hatt 
teknisk avdeling fra kommunen på befaring, 
med håp om bistand i en kostnadsdrivende 
utbedring av et bygg de eier. 
De kunne dessverre ikke imøtekomme vårt 
ønske, og styret jobber nå med alternative 
løsninger. 
 
Fredrikstad kommune var tidlig på våren på en 
større befaring av hele eiendommen og 
bygninger. 
De var imponert over hvor godt holdt alt var. 
De var rett og slett overrasket over at det blir 
holdt så godt istand, og det nesten utelukkende 
basert på dugnad. 
 
Vårdugnad ble utført rett etter påske. Mye ble 
utført. Rydding, raking, strandrydding, brygger 
skrapet for skjell. Kartlegging av vinterlagring 
av hengere, båter etc. Strømmåler ble byttet til 
automatisk avlesning.  
 
Sammen med rørlegger, ble det etter 
manglende varmtvann på kjøkken avdekket at 
dette varmtvannet rant rett ut i sluket. Vi har i 
flere år følt at strømregningen har vært høy, og 
noe av årsaken ble tydeligvis funnet og 
utbedret på kjøkkenet. 
 

«Huskomitéen» har stått for utleie. 
De opplever til stadighet at det er rotete både 
på kjøkken og i garderober når de går 
befaringer med leietakere. Dette må vi alle som 
ofte, eller tidvis, bruker Slippen skjerpe inn. 
I tillegg har også de hatt utfordringer med et 
tidvis begrenset kjøkken på bakgrunn av 
vannskade 
 
Noen småjusteringer er gjort på brygger for å 
dekke opp for små endringer i båter. 
Atle tro til og sveiset helt nytt feste til 
utriggeren han ligger på da denne røk rett før 
ferien. 
 
Mooringo har virkelig begynt å fungere, og vi 
har hatt stor økning i inntekter på 
gjesteplassleie. 
Ser også at vi har fått gjester som normalt ikke 
ville tatt turen til slippen.  
 
Kranen har i flere år kostet oss for vedlikehold. 
Den begynner å bli gammel, og vi har sett på 
muligheter for å bytte den ut, eller alternativ 
bytte deler på den. 
Are Eklund har stått for arbeidet med å hente 
inn priser på dette, og arbeidet er pågående. 
 
Etter at vi har hatt kurs på slippen, og man 
måtte sitte med hodelykter for å klare å lese, 
ble det vedtatt at man gikk for en utbedring av 
belysningen. Spotskinner ble montert, og 
påfølgende kurs kunne holdes uten hodelykter. 
I tillegg til dette ble det montert lyskastere i 
masteskuret, og på hemsen i bua. 
 
Ønsker å takke alle for en fantastisk innsats. 
Føler at dugnadsånden lever i beste velgående i 
Fredrikstad Seilforening. Det er veldig mange 
som bidrar i foreningen på forkjellige måter, 
men ønsker allikevel å spesielt takke Gunnar 
Rosseland, Knut Bøymo, Håkon Fensbekk og 
Alice Grønneberg. Uten dere hadde ikke jeg 
klart meg i dette vervet. 
 
Tidlig avhoppet Styremedlem Slippen 
Morten Helgesen 

 
 
 
 



REGATTA 
 
LERA MINI SERIE, 
ONSDAGSSEILAS 
Det var planlagt 9 seilaser, fordelt på vår og 
høst. Stabilt oppmøte med 5 til 7 båter hver 
gang. To regattaer ble kansellert pga for mye 
vind. 
Alle båter fikk ett handicap i forhold til 
tidligere resultater på Lera. Ut i fra handicapet 
får båten en start tid avhengig av vindstyrke. 
Gunder-start. Dette førte til mange morsomme 
spennende regattaer hvor uerfarne seilere 
kjempet om seierne på mange av regattaene. 
Det ble seilt på to baner hhv 3,5 og 4,8 Nm, 
noe som ga en seilt tid på underkant av 1 time 
for de fleste. 
 
Anstein Næverdal 

SLIPPEN 
SALTVANNSCUP, ONSDAGSSEILAS 
Årets utgave av Slippen Saltvannscup ble 
utseilt over 10 onsdager med pause i 
skolens sommerferie. Det var 4 båter med i 
snitt hver onsdag. 
Deltagende båter var Mathilde 2, Flyer, Joy, 
Mai, Rassker, Wannabe, Exita og Ivory. 
Fokuset har vært å ha gode seilopplevelser 
sammen og introdusere nye seilere. Det var bra 
tilsig av nye seilere i år hvilket er veldig 
gledelig. Takk for en fin sesong! 
Stian Tønnesen 

FRIENDSHIP CUP, RADIOSEILING 
Radioseiling på Andersenslippen er blitt en 
lang tradisjon som foregår i 
vinterhalvåret.  Oppstart i månedsskifte 
september/oktober og avsluttes på våren i 
mars/april. I sesongen 2018-2019 var det 11 
deltagere. Geir Begby vant Friendship Cup og 
mottok vandrepremien The Friendship 
Bell. Geir Begby er også i tet ved årsskiftet 
2019-2020.   
 
Vi har valgt båttypen Midi B for at 
inngangsbilletten ikke skal være for 
dyr. Båtene er helt like og det er 
derfor personen bak spakene som avgjør. Vi 
ser at de som har erfaring fra annen seiling ofte 
gjør det bra i radioseiling. 
 
Radioseiling - mer seiling enn du tror. 
 
Lars-Erik Larsen 

 



NORGESMESTERSKAP FINNJOLLE 
Internasjonalt på Andersenslippen. Sveits, 
Australia og Sverige fylte opp pallen i NM. 
 
Etter en fin trening på fredag ettermiddag ble 
det dessverre kuling på lørdag. Det var bare å 
holde seg på land og la det gli over. Søndag 
var alle klare og PRO Peter Hauff  
gjennomførte fire flotte seilaser på perfekt 
sønnavind. Kristoffer Spone møtte opp søndag 
morgen med Tom Skjønberg´s gamle jolle og 
seilte inn til 6. plass og tredje beste norske båt 
som ga bronse i NM. 
 
Våre venner fra Sverige Lars Edwall (Bronse) 
og Jan Floren er alltid trofaste og kommer på 
NM. Anthony Nossiter (Sølv) og Christoph 
Burger (Gull) var det lite å gjøre med. De er 
gamle OL-seilere og kan Finnjolle-seiling 
bedre enn de fleste. Det fine er at de deler sin 
kunnskap og hever nivået på de norske 
seilerne.  
Lokale seilere var Per Olav Bernardsen (8) og 
Petter Fjeld (4). 
 
 

Resultater NM Finnjolle 2019 
 
1. Christoph Burger, SUI 
2. Anthony Nossiter, AUS 
3. Lars Edwal, SWE 
4. Petter Fjeld, Norgesmester 
5. Reidar Fosse, Sølv NM 
6. Kristoffer Spone, Bronse NM 
8. Per Olav Bernardsen, Beste debutant 
 
Petter Fjeld 
 
 
NORGESMESTERSKAP OPTIMIST 
 
Norgesmesterskap i Optimist ble gjennomført 
av Fredrikstad Seilforening 9. til 11. august 
2019. Torsdagen i forkant arrangerte vi Tune-
up regatta.  

Torsdagen og fredagen var det fantastiske 
Hankø-forhold med totalt ca. 75 båter til start 
fordelt på de ulike klassene. Løpene ble 
gjennomført syd-vest for Søndre Garnholmen, 
i åpent farvann – og selv de yngste seilerne i 
Coming Stars var med.  Lørdag og søndag var 



imidlertid preget av meget sterk vind og banen 
ble etter hvert flytte til Stokkviken. Grunnet 
sterk vind, ble det gjennomført kun en seilas på 
søndagen, men totalt nok regattaer for et vel 
gjennomført Norgesmesterskap. Fra 
Fredrikstad Seilforening stilte 6 Optimist 
seilere fordelt på klassene.  

For utsett av RIB’er samarbeidet vi med 
Ramseklo Båtforening (Mærrapanna) og 
Hankø Marina. For overnatting tilbudte Hankø 
Fjordhotell rabaterte priser og Hankø Yacht 
Club gjorde sine overnattingsrom disponible til 
både seilere og foreldre. Familien Åsle stilte 
sin gressplen disponibel for telt samt bruk av 
bryggen til support båter. Takk til alle gode 
samarbeidspartnere.  

Det sosiale programmet for øvrig bestod av 
grilling på Andersenslippen på torsdag, sosial 
aften og seilerbuffet på Hankø Yacht Club 
fredag, seilerfest på Andersenslippen lørdag og 
premieutdeling søndag. Det må også nevnes at 
alle seilere fikk utdelt bryggemat hver eneste 
dag de kom inn… 

Under arrangementet, og ikke minst den siste 
uken før arrangementet var hele foreningen i 
sving med en fantastisk innsats og dugnadsånd 
– for å få dette igjennom. Takk til alle 
fantastiske bidragsytere. Arrangementet fikk 
også sponsorbidrag fra Bil Butikk 1 og Volvo 
samt Sparebank 1 stiftelsen. 

Magnus Tvete 

 

KILLING-KLASSEN 
Killingene er mest aktive i sommerferien og vi 
startet tirsdagsserien Kællen Killing Køpp i juli 
og det ble seilt ukentlig igjennom 
sommerferien. Deltagelsen var litt ned fra 
tidligere år men 5 til 10 båter var på linjen hver 
tirsdag. Sverre & Peder Nergaard vant Kællen 
Killing Køpp 2019. Nord i sundet var det 
treningsregattaer hver torsdag og regattaer hver 
lørdag i juli, - masse morsom seiling i lokal 
skjærgård. Fam. Hatch ble igjen klubbmester 
nord i sundet. Sesongens høydepunkt var som 
vanlig NM, - i år ble det rekorddeltagelse med 
50 båter på startlinjen. Etter 7 fine regattaer ble 
gullet delt ut til Anette Melsom Myhre (KNS), 
sølv til Koffer Spone (KNS), og bronse til Per 
Christian Bordal (Moss). To lag fra Fredrikstad 
Seilforening ble topp 10 - 4. Peder Nergaard 
og 5. Knut Åsle. 
I Østfold Cup, deltok 3 killinger og Familien 
Hatch vant! Det er flere båter som er under 
oppussing og vi håper å se flere FS Killinger 
på vannet til sommeren. 
 
Peder Nergaard 

 
IOD-KLASSEN 
Sesongen 2019 har IOD seilere I Fredrikstad 
seilforening deltatt i HRW, samt enkelte 
lokale klubbregattaer med sine båter. 
Klassemesterskap for IOD 2019 skulle vært 
avholdt i Fredrikstad, men ble avlyst p.g.a 
værforhold og manglende plass i kalenderen. 
Team Ivory vant HRW 2019 og er dermed 
invitert til Bermuda Race Week i mai 20, og 
vil representere FS/Norge etter beste evne. 
 
Det er mange IODér som befinner seg i 

Fredrikstad og omegn, og vi oppfordrer alle 



eiere / seilere til å stille til start i de regattaer 
som arrangeres i Oslofjorden. Klubbmiljøet og 
klassen ønsker at IOD skal leve videre som 
klasse, og da er vi avhengig av lokale 
deltakere. 
 
IOD Klubben Norge, 
Tormod Lie 
 

HANKØ RACE WEEK 
Fredrikstad Seilforening hadde ansvaret for en 
av banene som har vært vanlig gjennom en 
rekke år. Banesjef for vår bane var Lars-Erik 
Larsen i samarbeid med Knut Bøymo. Andre i 
startbåten var Greta Øy og Erik 
Martinsen. Linjebåten var bemannet med Roar 
Larsen og Sven O. Jacobsen. Bøyebåt Kællen 
var bemannet med Per Helgesen, Gunnar 
Rosseland og Alice Fennsbekk. 
Gjennomføringen gikk stor sett greit. Vi testet 
fjernstyrte rundingsbøyer noe som skapte en 
del utfordringer. Det hører også med at KNS 
ikke var helt oppdatert på 
samarbeidsavtalen. Dette skapte noen 
utfordringer når det gjaldt matpakker. 
 
Kran og sjøsetting er en stor jobb for FS i 
forkant og når regattaen avsluttes.  Her ble det 
stor belasting på enkeltpersoner.  I særdeleshet 
Roar Larsen og undertegnede. Dette må 
planlegges bedre for arrangementet i 2020. 
 
Vi fikk også dramatikk i bøyebåten da Gunnar 
Rosseland fikk armen inn i vinsjen. Dette var 
skremmende. Mannskapet i bøyebåten handlet 
raskt og Gunnar Rosseland kom for til 

behandling på sykehuset. Han var raskt tilbake 
på slippen igjen og vi må være glad for at dette 
ikke gikk verre. 
 
Mange FS-seilere var i aksjon og presterte godt 
i den skarpe konkurransen. 
 
J70: 
I år telte HRW også som Åpent Nordisk 
Mesterskap for J70. Her ble NOR 976 Agera 
III fra Fredrikstad Seilforening nordiske mestre 
for 2019! Laget består av Lasse Berthelsen, 
Eivind Rubinstein, Fredrik Eriksen og Fredrik 
Hedlund (rormann), og de vant det hele 
suverent og med 9 poengs margin til 
nestemann. I klassen var det 34 båter fra 
Norge, Sverige, Danmark og Finland. NOR 
976 Agera III er et nykomponert J70-lag med 
svensk innslag, hvor alle seiler for Fredrikstad 
Seilforening. Gratulerer med topp prestasjon! 
 
Drake: 
Steinar Basberg (med Caja Basberg og Fabian 
Stenberg) i NOR 281 Ice Cube nr to i et sterkt 
internasjonalt Drake-felt med 11 båter, bare 
slått av en dansk båt. 
 
IOD: 
Her tok NOR 30 Ivory med Skipper Tormod 
Lie med mannskapet Vidar Moe, Per Arne 
Skjeggestad og Geir Begby hjem seieren i et 
tøft felt med lag fra Norge og Sverige. 
 
FS var i tillegg representert i de fleste andre 
klasser, fra 8mR via 5.5mR til Melges med 
flere gode resultater. 
 
Lars-Erik Larsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ONE STAR 
I 2019 var det 8. gang One Star ble arrangert 
på Skjæløy Slipp og som vanlig var det god 
påmelding til arrangementet. 43 båter stilte til 
star hvorav 5 var fra Fredrikstad Seilforening. 
Dette året var banevalget litt annerledes enn de 
tidligere år og alle klasser måtte en runde rundt 
Rauøy som gjorde at de forskjellige klassene 
så hverandre flere ganger i løpet av dagen. 
 
Den minste klassen seilte 24nm, den 
mellomste 33 og den største 41nm. I den 
minste klassen ble «Penny» med Morten 

Rustad beste FS båt med en 5.plass og 
«Flyer» med Helge Rongevær ble nummer 
7. I den mellomste klassen tok Svein Arild 
Nilsen i «Exita» en knallsterk 3.plass og det 
ble en tett fight mellom to Bavaria 35 
Match, «Havsule» og «Lisa» hvor det til 
slutt skilte 5 sekunder mellom «Havsule» 
med Jan Olav Grundvig på 6.plass og 
«Lisa» med Morten Fernløf på 7.plass. I den 
største klassen stilte ingen fra FS men alle 
deltagere var enige om at til Skjæløy skulle 
man også til neste år! 
 

Vidar Moe 
 
 
TWO STAR 
I 2019 gjennomførte vi Raymarine Two Star 
uten pitstop for første gang. Regattaen har 
Raymarine som sponsor og Seilmagasinet som 
mediepartner. Raymarine 2Star er en av få 
skikkelige havseilaser og blir veldig tøff med 
mye vind i år også. Totalt var det 39 påmeldte 
båter i 3 forskjellige klasser og det var 21 som 
fullførte. 
 



Vinner i den store klassen ble Mika med 
Harald og Christine Walder fra Bærum 
Seilforening. Vinner i den lille klassen ble 
«Jakobine» med Yngve Lønmo og Daniel 
Ingebretsen fra Hurum Seilforening. Vinner i 
Are Wiig klassen ble «Flora» med Johan og 
Fredrik Andersen fra Soon Seilforening.  
 
To FS-båter fullførte, «Bagheera» med Eivind 
og Henning Carlsen  – 4. plass i stor klasse 
og «Havsule» med Jan Olav Grundvig og 
Vidar Halvorsen  – 12. plass i liten klasse. 
 
Vi takker alle mannskap som stilte opp for en 
fantastisk innsats. 
 
John Hatch 
 
 

BEDRIFTSSEILASEN 
 
Bedriftsseilasen gikk av stabelen lørdag 11. 
mai på Andersenslippen. Vi fikk fin vind og 
sol til de 26 flotte lagene på vannet. Regattaen 
var inndelt i tre klasser med tilhørende baner. 
Vi hadde aftersail hvor grillen var tent og 
bandet Katten Jansson spilte på brygga. 
Stemningen var på topp på premieutdelingen 
hvor både vinnere og tapere ble hedret. 
Festmiddagen med reker og tilbehør og variert 
musikk fra Katten Jansson utover kvelden var 
en fin avslutning på en bra dag! 
 
 

Klassevinnere Bedriftsseilasen 2019 
 
Liten klasse 
1. Team KIWI Lisleby, Rassker, Magne 
Tønnesen 
2. Team TIP Askim VGS, Lady Stardust, 
Mikael Khei 
3. Team GRR, Mathilde 2, Gunnar Rosseland 
 
Medium klasse 
1. Team MK Båt, Brightside, Martin 
Kamperhaug 
2. Team Rørleggermester EHT, PING, Esben 
Hall Torgersen 
3. Team Sigum Fagerberg, Joppe, Tormod Lie 
 
Stor klasse 
1. Team Eidsiva Holding, Dacapo, Jørgen G. 
Heje 
2. Team AL Elektriske, Laila 2, Geir Begby 
3. Team REMA 1000, Zelda, Jan-Sverre 
Nylund 
 
Vi takker våre samarbeidspartnere i 2019 
KIWI (Vestkilen, Råbekken, Lisleby), UNIL, 
Thermocold, ALI Kaffe, Bakehuset, Griff 
Kommunikasjon og Wethal Elektroentreprenør 
 
Gratulerer til alle, takk for deltagelsen og på 
gjensyn 6. juni 2020! 
 
Magne Tønnesen 
 
 
SKAGEN RACE 
Årets Skagen Race så ut til å bli tidenes største 
og det lå an til stappfull havn og folkefest i 
Skagen. Men værgudene ville det annerledes, 
det ble heftige vær- og sjøforhold med 
sørvestlig sterk kuling. Mange ble liggende i 
havn og enda flere søkte nødhavn langs 
svenskekysten. Det var ingen rapporterte 
skader eller uhell. Det ble til slutt 22 
fullførende båter med start fra Åsgårdsstrand. 
Fredrikstad-seilerne Truls Olsen og Bjørn 
Frode Nilsen i «Begge Dehler» gikk helt til 
topps i den store Doublehanded-klassen! Vi 
gratulerer! 
 

 



FÆRDERSEILASEN 
Færderseilasen ble en solrik regatta i lett og til 
tider lite vind. Det var mange som ble liggende 
å drive lett i Drøbaksundet og det gjaldt som 
mest gjennom natten. Fredrikstad Seilforening 
var representert med 11 båter fordelt på diverse 
klasser. Vi gratulerer Are Eklund med Magnus 
Tvete, Henrik Tvete og Henrik Schanke i 
«Laila 2» med andreplass i Sportsbåt 
Hollænder og Magne Tønnesen med Thyra 
Knudsen, Sandra Ødegaard og Stian Tønnesen 
i «Rassker» med seieren i H1! 
 
 
HOLLÆNDERSEILASEN 
Årets Hollænder bød på gråvær og til tider 
friske forhold før man kunne vende baugen 
nordover med vinden i ryggen og skimte sola 
som tittet frem. Det var åtte båter med FS´ 
vimpel i vantet med på årets Hollænder. 
 
 
BOHUSRACET 
Bohusracet ble seilt ut i varierende men stort 
sett flotte forhold. 13 norske av 117 båter 
deltok i den 170 nautiske mil lange regattaen 
langs Bohuslän. Den eneste båten fra 
Fredrikstad i år var «Rassker» med Magne og 
Stian Tønnesen. De seilte seg inn til en 3. plass 
i klasse 2. Vi gratulerer! 
 
 
UNION RACE 
Union Race-serien består av Hvaler rundt, 
Kostervalsen, Homlungen og MK Båt Cup. 
Det var totalt 75 deltagende båter i serien i år, 
en økning på 10 fra 2018. 
15 Fredrikstad-båter var med i løpet av serien. 
 
Hvaler rundt, 24 båter 
Vinnere var 
Racing: Laila 2, Geir Begby, Fredrikstad 
Seilforening 
Shorthanded: Mee Ran, Camilla Sandstrand, 
Sarpsborg Seilforening 
Tur: Late Bloomers, Martin 
Kamperhaug/Christer Fraugerud, Sarpsborg 
Seilforening 
 
 

Kostervalsen, 31 båter 
Vinnere var 
Racing: X-Play, Bengt Rosengren, Strömstad 
Segelselskap 
Shorthanded: Ille Moro, Ludvig Daae, 
Bundefjorden Seilforening 
Tur: Dehlin, Kristoffer Thomassen, Halden 
Seilforening 
 
Homlungen, 34 båter 
Vinnere var 
Racing: X-Play, Bengt Rosengren, Strömstad 
Segelselskap 
Shorthanded: Lady Stardust, Mikael Khei, 
Sarpsborg Seilforening 
Tur: Amity, Jan-Egil Hansen, Sarpsborg 
Seilforening 
Knarr: Bubbis, Espen Kamperhaug, Sarpsborg 
Seilforening 
Kutter: Elance, Per K Frølich, Hvaler 
Seilforening 
 
 
MK Båt Cup, 45 båter 
Vinnere var 
Racing: X-Play, Bengt Rosengren, Strömstad 
Segelselskap 
Shorthanded: Brightside, Martin Kamperhaug, 
Sarpsborg Seilforening 
Tur: Bubbis, Espen Kamperhaug, Sarpsborg 
Seilforening 
 
Union Race 
Overall resultater 
 1. X-Play, Bengt Rosengren, Strömstad 

Segelselskap 
 2. Laila 2, Geir Begby, Fredrikstad 

Seilforening 
 3. Rassker, Magne Tønnesen, Fredrikstad 

Seilforening 
 
Vi gratulerer! 
 
Anstein Næverdal 
 
 
UNION RACE HOMLUNGEN 
Den legendariske Homlungenseilasen, med 
røtter tilbake til 1866, ble arrangert søndag 17. 
august fra Skjærhalden. Sterk vind og lite 



familievennlige forhold førte til at 
Homlungenseilasen ble utsatt fra lørdag til 
søndag. Allikevel stilte 34 båter til start, 14 av 
disse fra Fredrikstad Seilforening. Nytt av året 
var en klasse for Knarr Variant som samlet 
seks båter. Kutterklassen var også godt 
representert med seks båter. Dessverre klarte vi 
heller ikke i år å få samlet skøyter på startlinja. 
I Racing-klassen tok Laila 2 med Geir Begby 
en fin andreplass, mens Rassker med Magne 

Tønnesen tok tredjeplassen. Emitine med 
Petter Antonsen tok en andreplass i 
Turklassen. Homlungenseilasen som ble 
arrangert av Hvaler Seilforening i samarbeid 
med Fredrikstad Seilforening var tredje seilas i 
Union Race-serien. 
 
Endre Steinbru 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



TUR OG HAV 
 
Vellykkede fritidsskipper-kurs 
Vinteren 2019 arrangerte Fredrikstad Seilforening D5L-kurs og seksten deltakere besto. Og vi fikk til 
og med deltakere fra naboforeningen vår. Kurset ble arrangert i samarbeid med Styrefart og Norsk 
Maritim Kveldsskole. Det hele ble fulgt opp med D5LA-kurs på høsten med ti deltakere. 
 
Are Wiig på besøk 
Førti stykker møtte opp for å høre Are Wiig fortelle om sin deltakelse i soloseilasen Golden Globe 
Race 2018 på Andersenslippen januar 2020. Han skapte meget bra stemning og vaffelpressa gikk for 
fullt. 
  
VHF-kurs 
I år arrangeres det gratis VHF-kurs for medlemmer i Fredrikstad Seilforening med kursholder Per 
Arne Skjeggestad. Kursene går av stabelen 29. januar og 5. februar. 
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