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Halden Arbeiderblad

nytt styre: Halden Seilforenings styre i 2014: (fra venstre) Leder Per Forsstrøm, sekretær Theo Schewe, nestleder Rune Adolfsen, kasserer Ingunn Larsen, styremedlem Knut
Adolfsen og avtroppende leder Morten Heli Hansen.

Nytt styre i seilforeningen valgt på årsmøte

Gir seg etter fem år

Morten Heli Hansen
overlater lederroret
til Per Forsstrøm etter
fem år som leder i
Halden Seilforening.
Kristian Bjørneby
kb@ha-halden.no
992 05 325

I maritime omgivelser på Isebakke Velhus forleden ble lederskiftet markert under årsmøte.
– Årsaken er rett og slett mye
jobb som gir meg mindre tid til
slikt. Da er det helt greit å la

noen andre forsøke å få til nye
og spennende ting, sier Heli
Hansen.
Det er altså Per Forsstrøm,
med mange års erfaring i klubben fra tidligere, som overtar
lederansvaret i Halden Seilforening.

Flere regattaer
Seilforeningens virksomhet i
sommerhalvåret 2013 var hovedsakelig konsentrert rundt
regattaaktiviteter.
Etter flere år med jollekurs
for barn og unge med klubbens
egne optimistjoller, ble det en

pause i ungdomsarbeidet i fjor.
Men tradisjonen med onsdagsregatta i farvannet utenfor
Strömstad ble videreført.
Og «Union Race–Halden»
som ble gjennomført i strålende sommervær lørdag 17. august var et soleklart høydepunkt.
Med 24 båter til start og målgang i Indre havn, ble den populære kappseilasen en suksess.

Nye planer
Til sommeren er det et nytt
Union Race på gang, i tillegg til

at foreningen planlegger et
samarbeid med Sarpsborg Seilforening om en lokal variant av
«Hardhausen».
Konkurransen skal starte
med et sykkelløp til bryggeanlegget i Løkkevika, så følger regatta til Indre havn, før siste
etappe er et terrengløp opp til
festningen og tilbake.

Solid dugnadsinnsats
Seilforeningen bestemte seg på
årsmøte for å beholde den lave
medlemsavgiften. Økonomien
i foreningen er fortsatt solid,
mye takket være stor dugnads-

innsats fra mange av medlemmene.
Halden Seilforening har i dag
86 medlemmer, men tar gjerne
imot flere.
Et nytt styre ble som vanlig
valgt inn, og det ser slik ut:

Styret i 2014
■■ Leder: Per Forsstrøm
■■ Nestleder: Rune Adolfsen
■■ Sekretær: Theo Schewe
■■ Kasserer: Ingunn Larsen
■■ Styremedlem: Knut Adolfsen

Oda Ludvigsen reserve til VM-kval i Tsjekkia
HK Haldens Oda Ludvigsen
er tatt ut som reserve til
U20-landslagets VM-kval i
Tsjekkia.
Kristian Bjørneby
kb@ha-halden.no
992 05 325

Ludvigsen har vært med på flere landslagssamlinger denne
vinteren, men måtte altså vike
plass når den endelige troppen
ble tatt ut i går.
– Jeg er ikke overrasket, og
heller ikke fryktelig skuffet selv
om jeg selvfølgelig gjerne skulle vært med. Det er to veldig solide og gode høyrebacker i troppen, sier Oda Ludvigsen.
Hun må likevel være parat i
tilfelle skader.
– Det er jo ikke sannsynlig
men en vet jo aldri. Jeg kan sikker legge planer i påsken, sier
Ludvigsen.

Troppen som består av 16
spillere, reiser til Tsjekkia den
15. april. Kvalkampene spilles
18., 19. og 20. april, og de to beste av lagene Norge, Israel,
Tsjekkia og Tyrkia går til VM i
Kroatia til sommeren.
– Det er et godt lag med hurtige og dyktige jenter, så vi går
for gull i VM. sier Oda Ludvigsen.
Som for øvrig har kontrakt
med HK Halden også neste sesong.
– Herlig med opprykk i år, og
jeg satser for fullt på neste sesong, sier ungjenta fra Sarpsborg som har satt inn 50 scoringer for HKH så langt denne sesongen.
1. divisjons toppscorer og
HKH-aktuelle Emilie Hegh
Arntzen er med i troppen som
reiser til Tsjekkia.

reserve: Oda Ludvigsen kom med som reserve i LK94-troppen til VM-kval i Tsjekkia. Her i aksjon for HK

Halden.

