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TØM SEPTIKTANKEN PÅ LAND: Vi har tømt tanken slik svenskene må gjøre det  

LEVANGSBUKTA
Lagunen du kan 
være alene i

MED OL

OM BORD I
SUN FAST 3600
JPK 10.80

KOMMET FOR Å BLI
Nettbrett gjør
nytten i båten

70 ÅR I ÅR
Guttebåten fra
Blakstadbukta

DE YNGSTE OM BORD
Barn trives og er
tilpasningsdyktige

GJØR DET SELV

SATSER HELT ALENE

I SIKTE

GI GUMMIJOLLEN
ET PENERE UTSEENDE

ALLTID 
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SEILmagasinet 2015/470

Iddefjorden er 
som en langs-
mal spydspiss som 
spidder Sverige og 
Norge i to. Gren-
sen løper midt i 
fjorden, og seiler 
du sørøstover, har 
du Sverige til høy-
re og Norge til ven-

stre. På hver side av fjorden er 
det høye åskammer, og popu-
lært sagt kan man si at det er et 
steinkast mellom de to bredde-
ne. Det er ikke så langt. I gjen-
nomsnitt er fjorden 0,5 n mil 

bred – på det bredeste en nau-
tisk mil.

– Dette er et aldeles flott farvann 
å seile regatta i, og alle som har 
seilt her, kommer igjen år etter år, 
sier Per Forstrøm i Halden Seilforen-
ing – om det som kanskje er Norges 
minst påaktede regattafjord.

– De fleste seiler jo bare forbi og 
ofrer ikke Svinesundbroen, Idde-
fjorden eller Halden en tanke der 
de farer opp og ned langs kysten. 
De skal virkelig vite at de går glipp 
av noe – og at dette er et sted der 
vi også morer oss med regattasei-
ling, sier han.

50 BÅTER ER MÅLET. De som holder 
til i nærområdet – både i Nor-
ge og Sverige – har imidlertid 
oppdaget sjarmen og moroa dypt 
inne i fjordarmen, for vanligvis 
deltar det rundt 30 båter i foren-
ingens årlige regatta, Union Race 
Thon Hotel Halden. I år er målet 
å nå 50 båter når regattaen fin-
ner sted 22. august – på selves-
te Seilingens Dag i Norge.

– Da er jo alle som har seilbåt 
og som er i nærheten nærmest 
forpliktet til å delta. og i år hå-
per vi alle som er på vei opp el-
ler ned langs kysten denne da-

gen i august, vil ta turen inn til 
oss, sier Forstrøm.

INTIM REGATTA MED SJARM. Han for-
teller entusiastisk om en regat-
ta med intim sjarm. Utgangs-
punktet er havnen i Halden, og 
kun noen hundre meter utenfor 
havnen ligger startlinjen. Og når 
man ligger i havnen i Halden, 
ligger man samtidig også midt i 
byen i gangavstand til det aller 
meste. Der samles man før start, 
og ikke minst etterpå – til fest og 
premieutdeling. Målgangen er i 
havneinnløpet.

UNION RACE THON HOTEL HALDEN

TEKST: Morten 
Jensen. FOTO: 
Halden Seilfor-
ening

Der ingen skulle    tru...
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Beskyttende yttersjikt 
Nå med et transparent  
yttersjikt som fysisk  for- 
hindrer den sorte fargen  
fra å komme i kontakt med skroget. 

NYHET! 

Ny og forbedret 

“Heavy duty” 
monteringsbånd 
av syrefast stål 

NYHET! 

 Yttersjikt som 
hindrer sverting 
 

 Større dimensjoner 
 

 Sterkere 
monteringsbånd 

ParmaFender® er et patentert bryggefender-
system som kan monteres på så vel stålbommer 
som tre- og betongbrygger. 

Fenderlister tilpasset de fleste båtmodeller. 

Kvalitet 
 

Finish 
 

Design   

post@parmaplast.no  
Tlf: 56 31 39 00 

Produsent av spesialiserte profiler slanger og rør 

www.parmafender.no 

     

De fysiske begrensningene i 
den smale fjorden gjør også sitt 
til at regattaen blir og føles intim.

– Det er som å seile en banesei-
las hvor konkurrentene ser hver-
andre hele tiden. Banen som er 
mellom 12 og 16 nautiske mil 
lang – alt etter hva værmeldin-
gen har å by på – snirkler seg 
rundt faste merker og utlagte 
bøyer rundt om i fjorden. Det 
innerste rundingsmerket er øya 

Kuskjær rett syd for Skrivarøya. 
Innenfor blir fjorden så smal at 
faren for vindstille blir for stor, 
så der seiler vi ikke. Regattaen 
går heller ikke vestover fra Hal-
den i retning av Svinesundbro-
en, for i det smale sundet forbi 
Knivsøya kan strømmen gå opp 
mot to-tre knop, og da kan man 
rett og slett bli liggende og ikke 
komme igjennom. Det tar vi ikke 
sjansen på.

MÅ LESE TERRENGET. Per Forstrøm 
forteller om varierende og utfor-
drende – men også morsomme 

Der ingen skulle tru at 
nokon kunne seile regatta.

RUNDT KNATTER OG KNØS: Starten er 
gått og det er klart for en regatta med 
uvante utfordringer i en trang fjord.

Der ingen skulle    tru...


