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Av Harald Mortensen 

 
Jollesesongen 2007 har vært god. Vi føler at gruppa har utvidet seg og styrket seg. Vi 
legger i det at vi har fått nye hyggelige seilere og ikke minst foreldre, som vi jo er så 
avhengi av. 
 
Sesongen startet 17-18 mars med SeilSør samling på Hove. Hele 25 båter var på 
vannet. Det ble en ganske tøff helg med vind på opp til 20 m/sek. Det er i hovedsak 
seilere som deltar på NorgesCup som er med på disse samlingene, men alle er 
velkommen.  Det ble gjennomført 3 samlinger før NC var i gang. 
 
De vanlige treningsøktene våre utover våren talte rundt 20-25 seilere hver gang. De 
fleste seiler fortsatt Optimist, men også den nye A-jollen har vært representert og 
testet av flere av våre seilere. Vi ønsker oss flere seilere i klassene E-jolle, 29er og 
Zoom8, Veien dit er nok å passe godt på våre unge Optimistseilere. 
 
Nybegynnerkurset i 2007 har vært et prøveprosjekt. Vi gjennomførte hele kurset i mai 
og juni. Totalt hadde vi 30 timer, som er 2 timer mer enn tidligere kurs som har gått 
over hele sesongen. Ved å intensivere kurset klarer vi å få seilerne på et høyere nivå 
før ferien, og dermed større mulighet for at de unge fortsetter med seiling. Så langt vi 
kan se har opplegget vært en suksess, mye takket være vår dyktige trener Ingrid 
Mortensen. Ingrid har en egen evne til å kommunisere med barna. Hun ”løfter” dem 
frem og gir dem trygghet. 80% av deltakerne på kurset har sagt de fortsetter. 
 
Pinseleiren var også i 2007 et  av våre hjemlige høydepunkt. Arrangementet samler nå 
fast rundt 100 deltakere og er med sitt opplegg svært sosialt for seilere og foreldre. 
Strålende innsats av Håkon og Camilla som styrte det hele på en flott måte. 
 
Regattaseilerne våre har i 2007 ikke tatt hjem de store triumfene, men det har vært 
mange gode enkeltplasseringer. Sesongen har vært et skille hvor de fleste har vært 
føsteårs-seilere i ny båttype eller klasse. Det er likevel hyggelig at vi har med oss en 
gruppe på 9-10 seilere i Norges Cupen. Vi nevner at Jon Aksel Mortensen (Nr 5 NC-
rekrutt), Kristian Funderud Melby, Karine Holden Feragen og Martine Steller 
Mortensen alle kvalifiserte seg til Junior Nordisk Mesterskap. Beste resultat i 2007 
stod Nicolay Christiansen for med  9.plass i NM, 7.plass i NC og 40.plass i EM. 
Mix lager hvor Jon Aksel og Kristian seilte ble nr 5 i lag NN. 
Våre faste trenere i 2007 har vært Kristoffer Lyngvi, Ingrid Mortensen og Andreas 
Bergstad. Takk for god innsats. 
 
Sesongen ble behørig avsluttet på Skipperkroa i Gjestehavna. Her vanket det pizza, 
heder og ære. 
 
Jollegruppas medlemmer i 2007 har vært Håkon Weierholt, Frank Haugland,  
Odd Aksel Bergstad, Morten Edholm, Kristoffer Lyngvi og Harald Mortensen.  
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