
 Ny bok fra Flyt! 
 

Vårt "husforlag", Flyt, har nå 

kommet med nok en utgivelse: 

"Båten som ikke ville flyte", av 

Farley Mowat. "Jeg var slave av en 

synkende skonnert", sier han selv. 

  

Denne boken er kanskje den 
morsomste som noen gang er 
skrevet om kjærlighetsforholdet 
mellom en mann og hans båt. 
Boken koster kr 249,- og du får den 
fra Flyt forlag på flyt.no. Der 
ligger det også en liten filmsnutt.  
Litt mer om boken: "Skonnerten Happy Adventure hadde en 
fatal feil; hun lakk som en sil. Hvorfor noen ville utsette seg og 
sine beste venner for denne sta, egenrådige, ukomfortable og 
ikkeflytende lørja, som ved siste opptelling hadde sunket åtte 
ganger, er mer enn noen kan fatte. Enhver forklaring synes 
umulig. Men historien er sann, tro det eller ei. Dette er en 
fornøyelig beretning om livet med og i en gammel båt; om 
råtne seil og helbredende rom; om livet på yttersida og om 
hunder, havet og kjærligheten." 
 
"En utrolig morsom bok. Hvis ikke den gir deg lyst til å kjøpe 
en gammel båt, er du ved dine fulle fem." 

Red. 
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"Frigg" (ex "Kavringen") 
Gamle medlemmer blir som 
nye! Denne båten er allerede 
kjent for mange av våre 
medlemmer som 
"Kavringen" (ex "Panta 
Rei"). Hun er nå overtatt av 
Poul Kjærgård og hans 
familie, og har hjemmehavn i 
Aarhus Træskibshavn.  
Vi ønsker "Frigg" og hennes 
mannskap hjertelig 
velkommen i SSCA!  
 

 

"Havjarl"  
Et annet nytt medlem er 
"Havjarl", som eies av Ole 

Ubbesen i Aalborg. Ubbesen  
er foruten ivrig seiler også 
arkitekt/landskapsarkitekt, 
samt en meget dyktig tegner 
og illustratør. Vi håper at vi 
kan få lov å trykke noen av 
hans akvareller her i 
Gaffelbiten. Velkommen! 

♦     Nye medlemmer    ♦ 

"Frigg" på Ebeltoft vik i september 2009.  

"Havjarl"  
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♦     Fra styrebrønnen    ♦ 
av Anne Torbergsen 

 

Det har vært en lang og iskald 
vinter. I skrivende stund kan jeg 
se tilbake på en omtrent like kald 
påsketur, i alle fall føltes det 
slik. Vi fikk heldigvis såpass 
oppholdsvær til at vi fikk 
”fanget” noen blåskjell som vi 
kokte på bål og spiste rett fra 
gryta ute på Hvaler-kysten.  
Nydelig! 
 
Jeg regner med at når dette leses er vi alle ferdige med årets vårpuss og klare 
for nye høyder. Vi starter som vanlig med Trutningsseilasen hvor vi samles i 
Son fredag 21. mai og setter kursen mot Fredrikstad på lørdag. Vi legger til i 
bryggeanlegget på Isegran hvor det settes opp griller og langbord, og hvor alt 
ligger til rette for hyggelig samvær, men husk å ta med grillmat! Etter Sail 
Isegran-regattaen på søndag blir det reker, premieutdeling og underholdning 
med dans i båthuset. 
 
Det neste store høydepunktet blir SSCAs regatta som i år arrangeres for 3. 
gang på rad i Moss, lørdag 5. juni. Moss havnevesen reserverer på nytt 
bryggene i kanalen og stiller med RIB'er til hjelp ved fortøyning. Havnevese-
net ber SSCAs skippere om hjelp til samarbeid. Det er om å gjøre å fylle opp 
kanalen på organisatorisk best mulig måte. Havnevesenet ber oss derfor om å 
høre på dem når vi får henvist en plass og ta imot hjelp til snuing. Dersom 
dere ikke vil ha hjelp, si i fra så RIB-føreren slipper å føle seg overkjørt, men 
legg til ved henvist plass. Vi gleder oss til å arrangere Mosseregattaen. Det er 
vanvittig flott å se så mange skøyter samlet samtidig, både å se dem seile 
sammen og ligge ved kai. Ikke minst er det hyggelig å se så mange glade fjes 
på brygga. Vi satser også i år på felles bespisning med sjenkebevilgning, men 
i år stiller vi kun med telt, griller og tappekran, så man må altså ta med grill-
mat selv, eller hva du ellers måtte ønske å spise etter seilasen. Vi takker også 
på forhånd Moss seilforening som igjen står for det tekniske rundt regattaen, 
samt besetningen om bord på ”Alta”, som setter av helgen for å delta som 
følgebåt. De setter dermed en prikk over i’en for arrangementet. Velkommen 
alle mann, kvinner og barn! 
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Lørdag 10. juli inviterer Truls Bastiansen og familien nok en gang SSCAs 
båter til grillfest på deres hytte ved Grimestadbukten (N59 8 E 10 25.5) ved 
Tjøme. I den forbindelse vil jeg gjerne oppfordre alle til ikke å ankre rett 
utenfor brygga hvor ”Maaken ligger, men legge seg litt lengre ut i bukta hvor 
det er bedre dybde og ankerhold. I fjor var vi så mange båter fredag kveld at 
jeg mistet tellingen. Blir vi så mange er det viktig at alle legger ut godt med 
kjetting og ikke bare stoler på at de andre har ankret for hele hurven. Da 
burde alt ligge til rette for en flott helg på Tjøme med seilas og hyggelig 
samvær.  
 
Samlingen har de senere årene vært starten for samseilasen. Flere har al-
lerede tatt kontakt og lurt på hvor seilasen går i år. Ønskene som er ytret er at 
vi skal seile ned Svenskekysten, se an været og se hvor langt vi kommer. Det 
høres ut for meg som en utmerket og passe avslappet plan for en som-
merseilas. Noen vil muligens prøve å rekke ”Tall Ships Race” i Aalborg 21. 
juli og seile fort, andre vil seile sakte. Noen båter faller fra mens andre kom-
mer til. I år har jeg dessverre ikke mulighet for å delta og være kontaktper-
son, da jeg har termin 10. juli for vårt 3. barn og har tenkt å holde meg i havn 
rundt den tiden. Men jeg regner med at mange har lyst til å seile sammen selv 
om ikke ”Løperen” seiler. Kontaktperson vil være tur- og regattasjef Martin 
Høy, tlf 92286768. 
 
I høst oppfordret jeg alle til å delta i Nordisk Seilas da dette er et fantastisk 
arrangement. Ruten er siden blitt forandret. Første etappe vil gå fra Kragerø 
til Sotenes, og 2. etappe fra Sotenes til Hanstholm. For mer informasjon og 
flotte bilder se http://nordisksejlads.org/. Nordisk seilas er en fantastisk re-
gatta som går over 14 dager med mange sosiale begivenheter i havn for store 
og små. Husk at det er mulighet for å melde seg på bare én etappe. Færre og 
færre båter deltar i Nordisk seilas fordi vi har barn som er for små. Jeg er 
redd det kan bli vanskelig å opprettholde regattaen med så få båter og 
oppfordrer på nytt alle som har lyst til å oppleve denne måten å seile på havet 
på til å bli med nå. Det er synd om Nordisk Seilas skulle forsvinne da dette er 
et flott tilbud til unge spirer som etterhvert er de som skal føre våre tradis-
jonelle seilfartøyer videre. 
 
På vegne av styret vil jeg få ønske alle en riktig god seilas i sommer og 
gleder meg til å se mange til hyggelig samvær nok en gang! 
 
Anne Torbergsen 
formann, SSCA 
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♦     Redaktørtanker    ♦ 
av Morten Kielland 

 
- Det er forår i luften, hr. 

kontorchef, stæren er 

kommet. 

- Ja, tak, men jeg vil hellere 

have svinekotelet. 

 
Ja, den gode Storm P kunne 
få sagt det. 
 
Så går det for alvor mot vår 
og ny sommer, etter en 
iskald og snørik vinter. Det har vært nesten som i "gamle dager", hvilket 
for mitt vedkommende vil si 1970-årene. Da husker jeg at vi gikk på 
skøyter fra Hvalstrand til Middagsbukta, på blank stålis og i strålende sol. 
Og i den gylne ettermiddagssolen kunne vi i det fjerne skimte DFDSs 
gamle "Holger danske" - populært kalt "Holder kanskje" - snegle seg av 
sted langs Nesoddlandet på sin vei mot København. 
 
Jeg håper dere alle har sluppet rimelig fra den harde vinteren; selv har vi 
fått bøyd beslaget til vaterstaget av isen, men bortsett fra det er alt i orden. 
 
Det er fortsatt ønske om en etterfølger til redaktørjobben; så om det finnes 
noen der ute som behersker f.eks MS Publisher eller et tilsvarende 
verktøy, og som kunne tenke seg å ta over etter meg, så er det fritt fram! 
Det haster. 
 
Så må jeg bare få lov å ønske alle lesere god fornøyelse med dette noe 
tynne nummeret, og nok en gang minne om at Gaffelbitens størrelse stort 
sett avhenger av innsendte bidrag fra medlemmene. Det er heller ikke 
nødvendig å vente til fristen med å sende noe inn - snarere tvert i mot. 
 
Lykke til med vårpussen! 
 

 Ærbødigst, redacteuren 
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Lystbåt "Marie" er til salgs! 
 
Den originale Lystbaat "Marie" fra 1899 ønskes solgt til en kyndig og 
interessert entusiast. Pris kan diskuteres. Båten er i fullt seilbar stand og 
meget godt holdt. Ligger for tiden i vinteropplag i Tønsberg. 

Les mer om "Marie" på  www.lystbaat.no  
 

Interesserte kan kontakte: 
 
Morten, på 907 20 757 / morten.kielland@tele2.no  
eller  
Helena, på 952 80 850 / helena.kielland@tele2.no 
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Gunn, Alan, Heidi, 
Christian, Silje og 
Emil takker 
Sandefjord for alle 
gode minner, gleder 
og seilaser gjennom 
16 år og ønsker 
henne lykke til 
videre i sitt seilende 
liv sammen med 
Lena og Ingvald.  
♦♦♦ 
 
 
 
 

rs28sandefjord.dinstudio.no 

"Sandefjord" på vei mot nye eventyr. (Foto: Nanna Bjønness) 

I forrige nummer skrev vi at Sefrid 
Jakobsen på "Hilda" vant Jentepokalen 
i 2009. Dessverre nådde ikke bildet av 
henne fram til redaksjonen i tide, men 
her er det altså. 
 
"Hilda" har hjemmehavn på Isegran 
ved Fredrikstad. 
♦♦♦ 

Sefrid Jakobsen på "Hilda" 
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Vårt liv med RS 28 Sandefjord 
av Gunn von Trepka 
 

 
13. august 1993 hentet vi 

Sandefjord på Dronningen 

og seilte henne hjem til 

Ormøya. Denne dagen var 

starten på 16 fantastiske år 

med RS 28 Sandefjord.  

 
Alan og jeg flyttet om bord 
i løpet av en ukes tid, 
stablet alle våre eiendeler 
på lager og ble fastboende 
ombord. Vi  tok med oss 
kun det vi trengte for å ha 
et komfortabelt liv.  
 
Vår første jul ombord var 
meget bra og veldig 
spesiell, med pyntet juletre 
og den tradisjonelle 
julelunsjen, med bordet 
dekket som vanlig med 
juleduken etter min mor. 
De årene vi bodde ombord hadde vi mange hyggelige samlinger rundt 
bordet i salongen, som var dekket med damask og krystall. Det var godt å 
leve ombord i Sandefjord; vi kunne ikke ha det bedre. 
 
Våre planer for Sandefjord var to ting: for det første  hun skulle være 
familiebåt; Emil, eldste barnebarn ble født i juli 1994 og var med på 
Toddyseilasen samme høst. Sammen med søster Silje, har de begge hatt 
alle sine sommerferier ombord. Det har også vært mange fine seilaser opp 
gjennom årene med tre generasjoner ombord. 
For det andre ønsket vi å seile regatta i Tall Ships Races. Vi opplevde at 
Sandefjord var den perfekte båt til å seile på havet i hardt vær og med 
ungdommer som mannskap. Det første året jobbet vi frem mot å delta i 

"Sandefjord i godt driv. (Foto: Sigurd Dale) 
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TSR 1995 fra 
Edinburgh til 
Bremenhaven.  Vi 
måtte skifte stormast, 
storgaffel og 
klyverbom, alt ble 
gjort med god hjelp fra 
gode venner og 
familie. Det måtte 
også anskaffes 
navigasjons- og 
sikkerhetsutstyr slik at 
vi tilfredstilte kravene 
for deltagelse i TSR. Alt ble klart klart til avreise fra Oslo i juli 1995 og vi 
var på vei til vårt første TSR med Sandefjord. Ombord var vi 6 elever og 
3 voksne: en skipper og to styrmenn. 
 
Det ble en meget vellykket første regatta med Sandefjord, både for båt, 
elever og skipper; en seilas som ga oss alle blod på tann og ønske om å 
delta i flere TSR. I 1996 seilte vi Rostok - St. Petersburg,  i 1997 
Aberdeen - Trondheim, med Cruise in Company til Stavanger.  Fra 
Stavanger overtok Christian som skipper og deltok i regattaen Stavanger - 
Gøteborg, med flere av dagens medlemmer i SSCA som mannskap. De to 
siste årene vi deltok i Tall Ships Races var i 1999 Lerwick - Aaalborg, og 
i 2000 Stockholm - Flensburg. 
 
Utenom regattaseilasene var det familieseilaser med Heidi, Christian og 
barna langs norskekysten og svenskekysten, sammen med gode venner 
enten om bord Sandefjord eller seilende i egen båt. Sandefjord med sitt 
store dekk ble ofte et samlingspunkt i vennegjengen og som en hønemor 
for de noe mindre vennebåtene. I mange år var Sandefjord også 
"moderbåten" for optimistseilerne fra Bundefjorden seilforening på 
pinseleir på Fjærholmen. 
 
I 1996 flyttet Gunn og Alan på land, men aktivitetene ombord ble ikke 
mindre av den grunn. Det ble holdt jentekurs om bord, vi seilte Trutning-
og Toddy-seilaser, vi fortsatte med å delta i TSR og hadde mange fine 
famile- og venneseilaser. 

Sandefjord på sommerseilas. (Foto: Tom R. Rasmussen) 
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Det skjedde en endring 
i livet vårt, i 1999 fikk 
jeg diagnosen 
leddgikt, og det ble 
etterhvert vanskelig 
for meg å delta 
ombord i arbeid og 
seilas.  
 
Ved kjempegod hjelp 
og støtte fra Christian 
og Heidi, klarte Alan å 
holde Sandefjord ship 
shape, men så mye seilas klarte Alan og jeg ikke alene lenger. Så de siste 
par årene ble Sandefjord stort sett brukt noen sommeruker hvert år, og lå i 
bøya flere uker uten å være i bruk. Sakte, men sikkert ble det klart for 
meg at det ikke var riktig at en så flott båt som Sandefjord bare skulle 
ligge i bøya uten å seile på havet som hun var bygget for. Det er stort 
ansvar å eie en så flott båt og hun burde få nye eiere som kunne bruke 
henne mer enn det Alan og jeg kunne. Tanken på å selge ble sterkere og 
sterkere; det var ingen lett avgjørelse å ta, men det var en riktig 
avgjørelse. 
 
Vi begynte en salgsprosess som for oss i første omgang ble å snakke høyt 
om det til venner og bekjente, og legge henne ut på Den norske 
veteranredningsskøyteforenings (DNVF) nettside. Gjennom denne 
nettsiden fant Sandefjord sine nye eiere: Lena og Ingvald Stølås fra 
Auklandshavn. De er medlemmer av SSCA med sin seilskøyte "Skjælø", 
men ønsket seg altså en orginal redningsskøyte. Og slik gikk til at Lena 
og Ingvald kjøpte Sandefjord.  
 
Sandefjord har fått engasjerte, dyktige og dedikerte nye eiere, og den 9. 
september 2009 kastet Sandefjord loss fra Ceres-brygga ved Ormøya og 
satte kurs vestover mot Haugesund. Sammen med Lena og Ingvald var 
Alan, Christian og Silje, og noen venner med ombord på seilasen 
vestover. Og den historien kan du lese på RS 28 Sandefjords nye nettside, 
skrevet av de nye eierne Lena og Ingvald. 
 

Christian står til rors. (Foto: Tom Richard Rasmussen) 
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Sandefjord var den perfekte båt til å seile på havet i hardt vær og med 
ungdommer som mannskap. Det første året jobbet vi frem mot å delta i 

"Sandefjord i godt driv. (Foto: Sigurd Dale) 
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Lystbåt "Marie" er til salgs! 
 
Den originale Lystbaat "Marie" fra 1899 ønskes solgt til en kyndig og 
interessert entusiast. Pris kan diskuteres. Båten er i fullt seilbar stand og 
meget godt holdt. Ligger for tiden i vinteropplag i Tønsberg. 

Les mer om "Marie" på  www.lystbaat.no  
 

Interesserte kan kontakte: 
 
Morten, på 907 20 757 / morten.kielland@tele2.no  
eller  
Helena, på 952 80 850 / helena.kielland@tele2.no 

11  

 



12  

 

5  

 

♦     Redaktørtanker    ♦ 
av Morten Kielland 

 
- Det er forår i luften, hr. 

kontorchef, stæren er 

kommet. 

- Ja, tak, men jeg vil hellere 

have svinekotelet. 

 
Ja, den gode Storm P kunne 
få sagt det. 
 
Så går det for alvor mot vår 
og ny sommer, etter en 
iskald og snørik vinter. Det har vært nesten som i "gamle dager", hvilket 
for mitt vedkommende vil si 1970-årene. Da husker jeg at vi gikk på 
skøyter fra Hvalstrand til Middagsbukta, på blank stålis og i strålende sol. 
Og i den gylne ettermiddagssolen kunne vi i det fjerne skimte DFDSs 
gamle "Holger danske" - populært kalt "Holder kanskje" - snegle seg av 
sted langs Nesoddlandet på sin vei mot København. 
 
Jeg håper dere alle har sluppet rimelig fra den harde vinteren; selv har vi 
fått bøyd beslaget til vaterstaget av isen, men bortsett fra det er alt i orden. 
 
Det er fortsatt ønske om en etterfølger til redaktørjobben; så om det finnes 
noen der ute som behersker f.eks MS Publisher eller et tilsvarende 
verktøy, og som kunne tenke seg å ta over etter meg, så er det fritt fram! 
Det haster. 
 
Så må jeg bare få lov å ønske alle lesere god fornøyelse med dette noe 
tynne nummeret, og nok en gang minne om at Gaffelbitens størrelse stort 
sett avhenger av innsendte bidrag fra medlemmene. Det er heller ikke 
nødvendig å vente til fristen med å sende noe inn - snarere tvert i mot. 
 
Lykke til med vårpussen! 
 

 Ærbødigst, redacteuren 
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Lørdag 10. juli inviterer Truls Bastiansen og familien nok en gang SSCAs 
båter til grillfest på deres hytte ved Grimestadbukten (N59 8 E 10 25.5) ved 
Tjøme. I den forbindelse vil jeg gjerne oppfordre alle til ikke å ankre rett 
utenfor brygga hvor ”Maaken ligger, men legge seg litt lengre ut i bukta hvor 
det er bedre dybde og ankerhold. I fjor var vi så mange båter fredag kveld at 
jeg mistet tellingen. Blir vi så mange er det viktig at alle legger ut godt med 
kjetting og ikke bare stoler på at de andre har ankret for hele hurven. Da 
burde alt ligge til rette for en flott helg på Tjøme med seilas og hyggelig 
samvær.  
 
Samlingen har de senere årene vært starten for samseilasen. Flere har al-
lerede tatt kontakt og lurt på hvor seilasen går i år. Ønskene som er ytret er at 
vi skal seile ned Svenskekysten, se an været og se hvor langt vi kommer. Det 
høres ut for meg som en utmerket og passe avslappet plan for en som-
merseilas. Noen vil muligens prøve å rekke ”Tall Ships Race” i Aalborg 21. 
juli og seile fort, andre vil seile sakte. Noen båter faller fra mens andre kom-
mer til. I år har jeg dessverre ikke mulighet for å delta og være kontaktper-
son, da jeg har termin 10. juli for vårt 3. barn og har tenkt å holde meg i havn 
rundt den tiden. Men jeg regner med at mange har lyst til å seile sammen selv 
om ikke ”Løperen” seiler. Kontaktperson vil være tur- og regattasjef Martin 
Høy, tlf 92286768. 
 
I høst oppfordret jeg alle til å delta i Nordisk Seilas da dette er et fantastisk 
arrangement. Ruten er siden blitt forandret. Første etappe vil gå fra Kragerø 
til Sotenes, og 2. etappe fra Sotenes til Hanstholm. For mer informasjon og 
flotte bilder se http://nordisksejlads.org/. Nordisk seilas er en fantastisk re-
gatta som går over 14 dager med mange sosiale begivenheter i havn for store 
og små. Husk at det er mulighet for å melde seg på bare én etappe. Færre og 
færre båter deltar i Nordisk seilas fordi vi har barn som er for små. Jeg er 
redd det kan bli vanskelig å opprettholde regattaen med så få båter og 
oppfordrer på nytt alle som har lyst til å oppleve denne måten å seile på havet 
på til å bli med nå. Det er synd om Nordisk Seilas skulle forsvinne da dette er 
et flott tilbud til unge spirer som etterhvert er de som skal føre våre tradis-
jonelle seilfartøyer videre. 
 
På vegne av styret vil jeg få ønske alle en riktig god seilas i sommer og 
gleder meg til å se mange til hyggelig samvær nok en gang! 
 
Anne Torbergsen 
formann, SSCA 
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♦     Fra styrebrønnen    ♦ 
av Anne Torbergsen 

 

Det har vært en lang og iskald 
vinter. I skrivende stund kan jeg 
se tilbake på en omtrent like kald 
påsketur, i alle fall føltes det 
slik. Vi fikk heldigvis såpass 
oppholdsvær til at vi fikk 
”fanget” noen blåskjell som vi 
kokte på bål og spiste rett fra 
gryta ute på Hvaler-kysten.  
Nydelig! 
 
Jeg regner med at når dette leses er vi alle ferdige med årets vårpuss og klare 
for nye høyder. Vi starter som vanlig med Trutningsseilasen hvor vi samles i 
Son fredag 21. mai og setter kursen mot Fredrikstad på lørdag. Vi legger til i 
bryggeanlegget på Isegran hvor det settes opp griller og langbord, og hvor alt 
ligger til rette for hyggelig samvær, men husk å ta med grillmat! Etter Sail 
Isegran-regattaen på søndag blir det reker, premieutdeling og underholdning 
med dans i båthuset. 
 
Det neste store høydepunktet blir SSCAs regatta som i år arrangeres for 3. 
gang på rad i Moss, lørdag 5. juni. Moss havnevesen reserverer på nytt 
bryggene i kanalen og stiller med RIB'er til hjelp ved fortøyning. Havnevese-
net ber SSCAs skippere om hjelp til samarbeid. Det er om å gjøre å fylle opp 
kanalen på organisatorisk best mulig måte. Havnevesenet ber oss derfor om å 
høre på dem når vi får henvist en plass og ta imot hjelp til snuing. Dersom 
dere ikke vil ha hjelp, si i fra så RIB-føreren slipper å føle seg overkjørt, men 
legg til ved henvist plass. Vi gleder oss til å arrangere Mosseregattaen. Det er 
vanvittig flott å se så mange skøyter samlet samtidig, både å se dem seile 
sammen og ligge ved kai. Ikke minst er det hyggelig å se så mange glade fjes 
på brygga. Vi satser også i år på felles bespisning med sjenkebevilgning, men 
i år stiller vi kun med telt, griller og tappekran, så man må altså ta med grill-
mat selv, eller hva du ellers måtte ønske å spise etter seilasen. Vi takker også 
på forhånd Moss seilforening som igjen står for det tekniske rundt regattaen, 
samt besetningen om bord på ”Alta”, som setter av helgen for å delta som 
følgebåt. De setter dermed en prikk over i’en for arrangementet. Velkommen 
alle mann, kvinner og barn! 
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"Frigg" (ex "Kavringen") 
Gamle medlemmer blir som 
nye! Denne båten er allerede 
kjent for mange av våre 
medlemmer som 
"Kavringen" (ex "Panta 
Rei"). Hun er nå overtatt av 
Poul Kjærgård og hans 
familie, og har hjemmehavn i 
Aarhus Træskibshavn.  
Vi ønsker "Frigg" og hennes 
mannskap hjertelig 
velkommen i SSCA!  
 

 

"Havjarl"  
Et annet nytt medlem er 
"Havjarl", som eies av Ole 

Ubbesen i Aalborg. Ubbesen  
er foruten ivrig seiler også 
arkitekt/landskapsarkitekt, 
samt en meget dyktig tegner 
og illustratør. Vi håper at vi 
kan få lov å trykke noen av 
hans akvareller her i 
Gaffelbiten. Velkommen! 

♦     Nye medlemmer    ♦ 

"Frigg" på Ebeltoft vik i september 2009.  

"Havjarl"  



 Ny bok fra Flyt! 
 

Vårt "husforlag", Flyt, har nå 

kommet med nok en utgivelse: 

"Båten som ikke ville flyte", av 

Farley Mowat. "Jeg var slave av en 

synkende skonnert", sier han selv. 

  

Denne boken er kanskje den 
morsomste som noen gang er 
skrevet om kjærlighetsforholdet 
mellom en mann og hans båt. 
Boken koster kr 249,- og du får den 
fra Flyt forlag på flyt.no. Der 
ligger det også en liten filmsnutt.  
Litt mer om boken: "Skonnerten Happy Adventure hadde en 
fatal feil; hun lakk som en sil. Hvorfor noen ville utsette seg og 
sine beste venner for denne sta, egenrådige, ukomfortable og 
ikkeflytende lørja, som ved siste opptelling hadde sunket åtte 
ganger, er mer enn noen kan fatte. Enhver forklaring synes 
umulig. Men historien er sann, tro det eller ei. Dette er en 
fornøyelig beretning om livet med og i en gammel båt; om 
råtne seil og helbredende rom; om livet på yttersida og om 
hunder, havet og kjærligheten." 
 
"En utrolig morsom bok. Hvis ikke den gir deg lyst til å kjøpe 
en gammel båt, er du ved dine fulle fem." 

Red. 
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