6.c. Orienteringssak om J70 og ligaseiling
Våren 2019 kjøpte Molde Seilforening to J-70 seilbåter fra NSF og Saillogic. Kjøp av disse ble
vedtatt på ekstraordinært årsmøte i oktober 2018.
Argumenter for kjøp av J70 var blant annet;
*holde på og rekruttere nye medlemmer
*båttype som appellerer til ungdom
*fungerer som en opplærings- og konkurransebåt
*lettere å kjøre jevnlige nybegynnerkurs
*mangel på seilere mellom 20 og 40 år i MS
*øving til Norsk Seilsportsliga
Økonomisk skulle kjøp av J70 blant annet finansieres ved;
*Kontingent
*Events
*Sponsormidler
*Comfortina
Regattautvalget fikk et ansvar for å organisere og gjennomføre seiling på mandager. Dette
var ikke klart definert på forhånd og tanken var å opprette en komité med ansvar for
arrangement og vedlikehold av båtene. 2019 har hatt preg av å være et oppstartsår og
grensene mellom hvilket ansvar som ligger hos Seilsport Molde og Molde Seilforening, med
to båter hver, har vært noe uklare.
Vi har gjort oss noen viktige erfaringer i året som har gått og har nå fått på plass en komité
med medlemmer som ivrer for J70-seiling og har gode tanker for videre gjennomføring.
Det har ikke vært gjennomført bedriftsarrangement og nybegynnerkurs som tenkt, men
dette er nå på planen for 2020. Dette vil kunne gi gode inntekter til foreningen og samtidig gi
oss god reklame for seilsporten.
Vi har ubenyttede sponsormidler til J70 som vi må gjøre en innsats for å få inn i 2020. Planen
er blant å selge reklameplass på båt, seil og vester brukt i den lokale ligaseilingen. Kanskje
kan også ligaen som konsept ha en hovedsponsor.
Seilsportsligaen, SSL, aktiverer 10% av medlemmene hvert år. Fire J70 båter i Molde har vært
viktig for mulighetene til å øke seilernes kunnskap og erfaring med seiling av J70 og dermed
økte muligheter for gode resultater i SSL. Flere ungdommer har deltatt i SSL og også i KM for
J70 i Ålesund. Dette er svært gledelig og de gjør det også veldig bra.
Båtene gikk nesten hver mandag fra april til oktober i 2019. Det var stabilt med folk, om enn
ikke fullt så mange som ønsket. Vi ser et stort potensiale for dette konseptet og håper og
tror at 2020 vil vise enda mer aktivitet på J70-seiling.
Lokal ligaseiling har gitt noen nye og aktivisert noen «sovende» medlemmer. Når konseptet
får festet seg tror vi på en økning i antall deltakere og antall medlemmer i foreningen.

Mange erfarne seilere er nysgjerrige på konseptet og vi håper at mange vil ta skrittet og
prøve dette ut. J70 seiling passer for alle aldre. J70 kan være en lett veg tilbake for tidligere
aktive seilere.
Innkjøp av to foreningsbåter er en stor investering for Molde Seilforening, men MS har
økonomi til det. Det er viktig, og riktig, å stimulere til aktivitet innenfor seilsporten. At
foreningen nå også har et lett tilgjengelig tilbud for seilere uten å måtte ha egen båt gir oss
et godt omdømme og en lett veg inn til å bli engasjert i seiling.
J70 har et driftsresultat på 90.000. I tillegg har vi uten kostnad fått blant annet økt
seilgarderobe, nye skjøter og innendørs lagring ordnet forhåpentligvis for flere år.
Styret mener at dette konseptet har stort potensiale og vi gleder oss til fortsettelsen.
Se vedlegg «Forslag til organisering av J70 seiling i MS i 2020».

