
Ved H. Nissen-Lie 
— 
Jeg matilsta at je.g aldri har 
sett pa Fぉrderseilasen _ som 
den store sportslige utfordｭ
ringen. Likevel har det v四rt et 
~tort offer na i en arrekke a ha 
betraktet det hele fra var presｭ
sebat og o ikke som aktiv rorｭ
mann. I ar ble det imidlertid 
min tur ti! a seile igjen. 
Fra tid ti! annen blir vi beｭ

skyldt for a. vie de store og 
dyre batene for stor oppmerkｭ
somhet i Seilas & Batliv. Det 
gjelder no~ ogsa ~ Fぉrders:i !a
sen hvor det er de forste batｭ
ene ut av Dr0baksundet, rundt 
merkene og i ma! som tiltrekｭ
ker seg interessen. Men etter 
at de store gutta i IOR 1-111 
dro avgarde kl. • 10.00 fra 
Geitegrunnen, startet det like 
store og ofte st0rre felt hvert 
tiende minutt i hele to timer 
for de siste var avgarde. Selv 
var jeg plassert i 11. start kl. 
11.40. Og ingen ska! kunne beｭ
skylde meg for a favorisere de 
store og kostbare farkostene. 
Jeg seilte nemlig regattaens i 
s四rklasse minste bat -en ny 
ｫMicrocuperｻ A55 konstruert 
av Eivind Amble og bygget av 
Rune Skjoldal -en virkelig enｭ
tusiast fra Bergen som har tro 
pa porskproduserte seilbater. 
Avぉre liten i Fぉrder'n er 

ingen enkel sak. Uansett hva I oddenlandet'sa det bedrovelig 
man prover dukker det opp en I stiHe ut. Vi tok derfor sjansen 
hoy rigg med mye seil som I pa a ga vest for G細ya der det 
ikke bare gir vindskygge, men tydeligvis var litt vind. Det var 
som,bokstavelig talt spiser opp I det helt til vi kom inn i sundet, 
all vinden. I starten var var det I men sa Ia vi der og drev, mens 
Iett heng fra nord -spinnー I batene ute i fjorden skle avｭ
akerstart med andre ord. Det garde med fin hoyde. Na _ slik 
gjaldt avぉre over i skuddet og I er jo nettopp Fぉrder'n! Svぉrt
komme fri og bort fra de ov-I mange kan vel med rette pasta 
rige. Jeg valgte styrbord halser I at, de bade Iedet sin klasse og 
inn mot ytterste -merke. Det I la helt sjakk til forskjellige 
var spennende om noen over-'I tider. 
hodet ville respektere den lille I''Med bare to manns besetｭ
国ts rett til veien. En hel del,I'ning, skipper inklusive, blir 
岡terkom lensende i kolyngc selv runding Mefjorden en anｭ
mot startlinjen med staende I strengende tur. I en bat med 
spinnakere allerede et par Jl]i-I bare vel 5 meter Iengde o.a. er 
nutter for skuddet. Vi valgte ii I det ikke store bevegelsesmuｭ
seile med genua og forst-sette I lighetene, og straks det blaser 
spinnakeren nar vi hadde ma-I et par meter, ma begge to sitte 
novrert oss ti! en ledig plass. I pa ripa og ri.. Matpakker og 
Starten Iyktes bra -vi var over I termosflasker blir da den store 
sl'r a si i skuddet, jibbet over pa I luksus. Men man opplever sa 
babord halser og satte spinn-I mye gledelig nar man seiler i 
akeren -men bare for a opp-I Iiten malestokk at man ikke et 
dage at nordavinden forsvant. oyeblikk misunner de store 
Snart Ia vi dekket av en kom-I turseilerne med all deres komｭ
pakt mur av seil og matte sky-I fort. Bare blikket fra rormanｭ
ve fra litt her og der for ikke a nen og den stolte sk.ipperen av 
bli overkjort av de storres sig. I Vindo 65'en som vr seilte fra 
Men hver gang vi fikk en I pa kryssen i Drobaksundet var 

Iiten apning og et vindpust I verd hele innsatsen! Tenk a bli 
skjot den lille og lette tassen I fraseilt av et slikt knott av en 
avgarde og vi var sa heldige a I bat. 
finne bade fri vind og plass I En morsom duel! med tre 
Iangs oyene pa vestsiden ut-I keene franskmenn i en First 22 
over. Midtfjords og langs Nes-I endte ogsa i var favor. Vi be-

gynte allerede a fole oss sikre 
pa klasseseier! Og alle tabbene 
i Dr｢baksundet ble fort glemt 
da nordavinden endelig kom. 
Vi krysslenset oss ut til Filtｭ
vedt og passerte hundrevis av 
呵igere st?rten?e. De_ si_~te 10 
minuttene i m｢rket ned ti! runｭ
dingen like etter midnatt biasｭ
te <let sapass at baten planet 
skikkelig. Da kom de hvite akｭ
terlanternene i mot oss som 
om batene gikk full fart akterｭ
over. 
Kryssen. nordover igjen var 

slitsom. De krappe sjoene var 
ikke det beste foret for en Jettｭ
ve.kter. Men vi kr｢p opp under 
Molen og Tofteholmene og 
fant nok av vind og smul sj｢. 
!)en hurtigste -~kiJ?jacken gik~ 
fra • oss over fjorden, men vi 
klokket forspranget ti! fem miｭ
nutter vecl Tofte. -Det burde 
holde til seier! Bare 10-15 miｭ
nutter igjen ti! mal. - Da 
skjedde det: En kraftig rosse 
kastet oss rundt og vi li't-plutseｭ
lig pa havet og betraktet vare 
konkurrenter seile bort 
Ve! fire timer senere var bか

ten pa rett kj｢I, lenset og vi 
utstyrt med t｢rre klぉr fra hygｭ
gelige -hj~lpere i ｫIkar6sｻ. ｷvi 
passerte Filtvedt sammen med 
over-all vinneren «Coco» — 
men han hadde vぉrt rundt 
Fぉrder.·・ロ

f
 Med Fぉrder- og Skagerrakｭ

seilasen tok vare minitonnｭ
seilere fatt pa siste akt i sine 
forberedelser for VM starter i 
Marstrand i slutten av juli. 
Fire lag har utkrystallisert seg, 
og alle fire var med i Fぉrder'n.
Petter Mowincl<el, Birger 

Kullmann og Erik Otterstad 
med sin egenkonstruerte Wet 
Dream var forst i ma! etter en 
jevn dyst med Fragile og Kliin 
Kokkos. Maltallet var ifolge 
Birge.r, som er teknisk konsuｭ
lent i NSF, ikke riktig enna, 
hvilket bragte Fragile foran pa 
listen. -I stedet for a ha 16,5 

Nar nぉrmere 900 bater'ska! 
gjennom prosessen pamelｭ
ding, maling, sikkerhetskonｭ
troll, mannskapslister, erk!ぽ
ring osv. sier det seg selv at det 
叫 bli noe som ikke gar som 
det skal. `’ 

F四rderseilasen er Norges 
mest firkantete regatta-arranｭ
gement. 19. mai kl. 1900 utlop 
fristen, -og den utlop noyakｭ
tig da, -dermed basta, ti! tross 
for mange finurlige pafunn 
som ble forsokt for a bli puttet 
inn i den hellige bunken av 
godkjente pameldingsblanketｭ
~r. Men akk, regattasjefen 
Trrgve Klingenberg og hans 
stab var nadelose. 
-Vi er nodt ti! a Vぉre det, 

hvis ikke palegger vi oss selv 
en arbeidsmengde vi ikkc 
makter. Dersom-jeg sier at vi 

som minitonnere ska! ha, 
seilte vi Fぉrder'n med et m叶
tall pa 17,3, noe jeg vet er feil, 
sier han. 
Enda verre var det for Kliin 

Kokkos, som ti! Fぉrder'n hadｭ
de fatt et malebrev pa hele 
18,6, hvilket heller ikke errikｭ
tig. KK er ogsa selvbygget og 
selvkonstruert, av ｷHenrik 
Smith, Sverre Samdal og 
Espen Langtvet, og baten er 
utvilsom den mest ekstreme av 
de norske batene, med en kaｭ
rakteristisk lang og spiss hekk. 
Fragile med Lars Erik Lindｭ

quist, Margareta Boding og 

bruker tilsammen 10 minutter 
pa. hver pameldte bat m.h.t. 
registrering, sjekking osv., sa 
bet:yr det med 900 bater, 150 
arbeidstimer! 
Heller : ikke under selve 

seilasen gjorde alle som. de 
skulle, og Klingenberg forte!ｭ
!er at et 20-tall bater ble innｭ
rapportert ti! juryen for ureｭ
gelmessigheter. Og en de] ble 
diskvalifisert. 
-Hva ble gjort feil? 
-Noen seilte med seil med 

ulike nummer, noen bater runｭ
det feil merke, en de!, men 
ikke sa mange, hadde mange!ｭ
full lanterneforing og andre 
startet motoren eller mottok 
assistanse for a komme av 
grunn. • De som startet motoｭ
ren for ikke a bli parent av 
nyttetrafikken, gjorde vi ikke 

Soren Yran ombord er veteｭ
ranbaten, med byggear 1978. 
~en den er modifisert oppti) 
flere ganger senere; og er i ar i 
tipptopp moderne stand. Peter 
Stahle heter konstrukt0ren. 
I Fぉrder'n var det disse tre 

som forst og frem'st kjempet 
om tetplassene,. mens • den 
etterhvert sa ber0mte jentebか
ten, Love for sail, ikke helt 
fikk det ti! i dette ars 1umske 
vind og str0m. Men, Karin Beｭ
rentsen, Hilde Almar-Nぉs og 
Camilla With vii nok komme 
sterkere igjen! 
En liten. nesestyver ble det 

n_oe med. 
-Prover noen a fuske? 
-Ja, dessverre -jeg tor pか

sta det. Vi bar blant annet hatt 
noen eksempler pa seilere som 
bar villet endre utstyr i forhold 
til det maltallet de bar meldt 
seg pa med. 
-Noe er det vel a rope burｭ

ra for? 
-Ja, sa absolutt, og i den 

forbindelse vii jeg trekke frem 
岡ten Ikaros som assisterte en 
kullseilt bat. De opptradte sj好
mannsmessig svぉrt korrekt 
med. bestikkforing, tidsangivｭ
else osv. Loggboknotatene ga 
grunnlag for a gi baten fraｭ
trekk i den tiden de hadde 
brukt pa a hjelpe sin konkurｭ
rent, pluss at de i tillegg fikk 
10% i bonus i tiden fordi vinｭ
den hadde loyet mens de holdt 

imidlertid for disse fire lagene 
at alle matte.tale stryk av en 
serieprodusert, normal b紅
Thorleif Skj(l)nsberg med sin 
kone Randi, Esben Poulsen og 
Kalle Gombri. ombord seilte 
fra dem alle med sin Sprinta 
Sport. Skj(l)nsberg er selv konｭ
strukt(l)r og har bl.a. statt bak 
linjene. ti! aluminiumbaten 
Petrel og den na aktuelle Polo 
28, og vi vii tro han smilte lurt i 
skjegget da han passerte de 
unge fremadstormende pa 
kryssen mot Filtvedt… □ 

pa med redningsaksjonen. 
-Nar kom siste bat i ma!? 
-Kl. 23.28 sondag kveld og 

sannelig ska! jeg fortelle at det 
var hard kamp • mellom de to 
siste skoytene som passerte 
med bare sekunders mellomｭ
rom. Det er savisst ikke bare i 
toppen det kjempes, sier Trygｭ
ve. Klingenberg og benytter 
anledningen ti! • aｷ overrekke 
den offisielle, ferdigkjorte reｭ
sultatlisten. 
-Denne var ferdig 23 timer 

etter at siste bat var i ma!, og i 
den er alle protestavgjorelser 
medtatt! •. 
Han er synlig stolt, men ber 

oss skrive at de er litt skuffet 
over Sportsrevyen som pasto 
det tok flere dager a regfle.ut 
resultatene. 
De skulle bare visst!口
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