
 

Hei! 

Sommeren nærmer seg, og det samme gjør seilsesongen. Tiltakene som er innført i forbindelse med 

den pågående pandemien, påvirker også oss i Sarpsborg Seilforening. Foreningen følger selvsagt 

lojalt de retningslinjer som kommer fra Norges Idrettsforbund og Seilforbundet, som vi er en del av. 

Nedenfor er gjengitt hovedbudskapet: 

«Seiling med enmannsjoller, seilbrett og soloseiling med kjølbåter anses å være innenfor NIFs 

generelle regler. Søsken eller seilere fra samme husstand kan seile sammen. Ellers ikke»  

https://mailchi.mp/039a906b2310/norges-seilforbunds-koronavettregler-4769365?e=0f914095a1 

• Oppstart for jollegruppen er foreløpig utsatt. Beslutning om sommerskole avventes. 

• Det planlagte oppstartsmøte for onsdagsregattaene onsdag 15. april er avlyst.  

• Oppstart av ordinær onsdagsregatta utsettes foreløpig. 

Noen av våre seilere ønsker å trene singelhand seiling, noe det er anledning til i forhold til 

retningslinjene. Vi har mål om å få lagt ut bøyene før onsdag 29. april, slik at de som ønsker 

det, kan møtes på vannet til vanlig tid og trene soloseiling. Foreningen vil ikke «bokføre» 

poeng fra disse treningene som en del av Olapokalen eller klubbmesterskapet. 

• Med dagens retningslinjer, er det heller ikke anledning til å arrangere en regatta som Union 

Race – Hvaler Rundt, som er planlagt 9. mai. Vi avventer situasjonen, og tar en endelig 

avgjørelse som gjelder dette arrangementet like over påske. 

Vi kommer med oppdatert informasjon på vår hjemmeside og på facebook. 

Vi håper selvsagt at situasjonen bedrer seg, og at vi kan komme i gang med ordinær onsdagseiling om 

ikke altfor lenge.  

Sarpsborg Seilforening har mange ivrige og aktive seilere i kjølbåt. Vi ønsker å bygge videre på dette, 

og har satt i gang noen tiltak for å utvikle oss videre. 

Fadderordning 

Vi setter i gang med fadderordning for nye seilere. Erfaringsmessig fungerer det ikke godt nok å si til 

nye medlemmer/seilere at de bare kan møte opp på brygga en onsdag. Vi håper at mange av dere 

sier; «Ja selvfølgelig hjelper vi nye medlemmer inn i klubben og ut på vannet». Faddere listes på 

foreningens webside. Send epost til Mikael med dine opplysninger, og gjerne et hyggelig bilde, så 

legger vi det ut. 

Navn: 
Båttype: 
Kommentarer: 
Seiler onsdagsregattaer ja/nei 

Telefon: 
 
Eksempel 

Mikael Khei  
Seiler Lady Stardust, en Albin Nova, 33 fots familiebåt fra 1983 med 7/8 brøkdels rigg. 
Mikael er en ivrig shorthandedseiler. 
Seiler de fleste onsdagsregattaer. 
Telefon: 92025999 

  

https://mailchi.mp/039a906b2310/norges-seilforbunds-koronavettregler-4769365?e=0f914095a1


 

 

Vindskift arrangement torsdag 3. september fra klokken 18. 

Vindskift er en frivillig interesseforening som tar med ungdom som ikke har hatt muligheten ut på 

seiltur. Det er et initiativ fra KNS som har spredd seg til flere seilforeninger. Det handler om 

integrering gjennom seilsporten. Konseptet er forholdsvis enkelt; Vindskift tar ansvaret for å være et 

bindeledd mellom folk med båt/seilere, og grupper som ikke har tilgang til seiling fra før av. Vindskift 

organiserer slik at de får muligheten til en ny og annerledes seilopplevelse. https://vindskift.no/ 

 I fjor var det kun Mikael som stilte opp, han har sagt seg villig til å organisere i år. Dette er en flott 

mulighet til å dele seilgleden din. Vi sørger også for at klubben får god PR i dette arrangementet. 

Meld deg som frivillig med å sende e-post til Mikael. 

  

Tracking 

Det har kommet gode, spennende og enkle løsninger for å følge båter under seiling, samt å spille av 

regattaen i ettertid. RaceQs er en slik app, og styret besluttet å anbefale denne. Dette er nytt, ingen 

er eksperter enda, og Mikael som nytt styremedlem sa seg villig til å koordinere det. Dersom du har 

spørsmål, eller råd til Mikael så kjør på! Det fungerer slik: 

• Last ned appen RaceQs til din telefon 

• Start opptak før start 

• Se seilingen i ettertid, for å se hvordan du seilte de forskjellige etappene i forhold til de andre 

båtene. Her er det mye bra å lære av effekten av seilvalg, banevalg og seiltrim 

• Jo flere som gjør dette jo morsommere blir det 

• På de større regattaene har vi en dedikert webside der regattaen også kan sees live av 

fanklubben/familien din  

• Fart og GPS data fra appen kan linkes til ditt videokamera for enda mer avanserte funksjoner 

om ønskelig. - 

Det er gratis 

Kort video: https://youtu.be/0_rfpXNfLUw  

Lengre video: https://youtu.be/XxB18PvkhRg  

Webside: https://raceqs.com  

 

Søk også etter kanalen deres på YouTube. Der ligger det mange veldig gode videoer om 

startstrategier, seiltrim, banevalg m.m. Dette kan kanskje være ekstra bra nå som flere av oss er 

tvunget til å være uten vanlig sosial kontakt. 

Dersom alle bruker denne appen så ligger det en mulighet for automatiske resultatlister. De vil være 

med både seilt tid og korrigert tid. Målgang registreres automatisk. Dette vil (om det fungerer) være 

et fantastisk verktøy, spesielt om Korona restriksjoner gjør at vi ikke kan samles i teltet etter 

onsdagsseilasene. 

 

 

https://youtu.be/0_rfpXNfLUw
https://youtu.be/XxB18PvkhRg
https://raceqs.com/


 

 

Havnejakten 

Mange kjenner sikkert til begrepet «stolpejakten». Dette er et prosjekt som tar sikte på å få folk ut i 

skog og mark for å «samle» stolper som er plassert omkring i turområdene våre. 

Vi i Sarpsborg Seilforening ønsker å starte et tilsvarende prosjekt, men da med turhavner som mål. 

Denne aktiviteten skal rette seg mot alle med seilbåt, men vi ønsker kanskje først og fremst å fange 

opp de som seiler på tur, men som kanskje ikke ønsker å delta i våre tradisjonelle regattaer.  

Vi hadde planer om å komme i gang fra 1. april, men PGA av situasjonen, må vi avvente oppstarten 

av dette prosjektet. 

Info kommer etter hvert på vår hjemmeside og på Facebook. 

 


