Hvem er Team Xtreme?
Vi er 8 seilere som liker å seile og konkurrere med de beste i storbåt seiling i Norge.
Team Xtreme har nå lagt bak seg den 6te sesongen.
Vi brukte våre 2 første sesonger til å lære mer om seilingen og båten å kjenne.
Det var først i sesongen 2003 at vi startet å se noen resultater av vår innsats.
Vi er svært fornøyd med hvordan seilingen har utviklet seg for oss gjennom disse årene. Uten
noen form for jolle erfaring har lærekurven vært fryktelig bratt. Vi har erfart at man aldri blir
utlært og at det er mange faktorer som spiller inn, men det er det som gjør seilsporten så
urolig interessant. Her må man ha kunnskap innenfor mange områder.
Sesongene 2006/07 har virkelig vært suksess.
Det er mange forhold som har gjort dette mulig.
En av dem er mannskapet:
Navn: Jarle Kristiansen
Alder: 39 år
Yrke: Daglig leder i blikkenslagerfirmaet Olaf Johansens eftf.
Arbeidsoppgaver: Rormann/Skipper
Seilerfaring: Har seilt stor båt siden ungdomsårene. Har vært
eier av en X-79, X-332 og nå en GS 37
Karakteristikk: Kjeftesmella ombord. Blir noen konkurrenter
for nærgående pusher vi rormann på dem, da skvetter de som
regel unna

Navn: Erik Kristiansen
Alder: 43 år
Yrke: Avdelingsleder i Reber Schindler Heis AS
Arbeidsoppgaver: Taktikker/Navigatør/Skipper
Seilerfaring: Seilt X-båter siden 80- årene, det være seg X79,
X99, X102, X372, X402. Eier av en X-332 og nå en GS 37
Karakteristikk: Sitter mye under dekk for å oppdatere
polardiagrammer og laste ned værfiler, men har til gode å bli
sjøsyk. Hater å tape. Kan aldri få forberedt seg bra nok.

Navn: Eirik Nordli
Alder: 45 år
Yrke: Selvstendig næringsdrivende, blikkenslager
Arbeidsoppgaver: Fordekk
Seilerfaring: Har seilt mye forskjellig opp gjennom årene, mye
det lukter linolje av.
Karakteristikk: Har vært trofast mannskap siden X-79-tiden.
Har full kontroll på fordekket. Sitter bestandig fremst på rekka,
men klager aldri! Får aldri nok tamp i jibben selv om han røsker
og drar.

Navn: Magne Simonsen
Alder: 24 år
Yrke: Studerer metrologi på Blindern
Arbeidsoppgaver: Luke
Seilerfaring: Har seilt mye jolle og har vært på et års langtur til
Brasil og tilbake.
Seilt regatta med diverse båter i Oslofjorden i flere år.
Karakteristikk: God på vær ☺ En rolig og sindig kar som har
mange gode tips etter flere år i jolle

Navn: Arne Eyeland
Alder: 43 år
Yrke: Aktuar
Arbeidsoppgaver: Genuatrimmer
Seilerfaring: Seilt om bord på Xtreme i fem sesonger
Karakteristikk: Aktuar av yrke, akkurat som vi visste hva det
var første gang han presenterte seg! Ordnung must sein, orden
og prosedyrer er mottoet til Arne.

Navn: Robert Sletmoe
Alder: 33 år
Yrke: Jobber
Arbeidsoppgaver: Spinnaker trimmer og ansvarlig for kost og
drikke ombord.
Seilerfaring: Lite, ny på Xtreme i 2007
Karakteristikk: Vanskelig å si da Robert er forholdsvis ny om
bord. Han ser frem til dette med skrekkblandet fryd og det gjør
vi også ☺ ☺

Navn: Erik solberg
Alder: 43 år
Yrke: Generalsekretær i Norges Seilforbund
Arbeidsoppgaver: Genuatrimmer
Seilerfaring: Har seilt mye og er fast reserve hos oss
Karakteristikk: Entusiastisk. Er forbundsdommer og meget
nyttig å ha med om bord når situasjonene dukker opp rundt
første merke runding.

Navn: Joachim Sverdrup-Thygesen
Alder: 41 år
Yrke: Ingeniør hos Technip
Arbeidsoppgaver: Storseiltrimmer
Seilerfaring: Har seilt mye. Etter ett studie avbrudd om bord for
å gå på skole i England er Joachim tilbake ombord
Karakteristikk: Joachim er en staut kar som står imot når det
røyner på. Har jobbet om bord i Sørlandet og er vant med røffe
forhold. En god kar å ha med når det stormer som verst

Navn: Tom Richard Rasmussen
Alder: 39 år
Yrke: Daglig leder for www.tomrica.no
Arbeidsoppgaver: Reserve
Seilerfaring: Har hatt båt selv i mange år men ikke seilt så mye
regatta. Driver egen butikk med båtutstyr og annet.
Karakteristikk: Er vår faste stand inn hvis vi har behov for en
ekstra mann.

Navn: Stig Olsen
Alder: 42år
Yrke: Jobber i pilletrille firmaet Pfizer
Arbeidsoppgaver: Storseil
Seilerfaring: Eier egen seilbåt, men denne er i tursegmentet
Karakteristikk: En meget ivrig seiler som ønsker å være med
mest mulig.

Navn: Kjell Andresen
Alder: 60 år
Yrke: Daglig leder for Skagerak Marin
Arbeidsoppgaver: Onshore crew
Seilerfaring: Har seilt det meste som er mulig av store båter i
Norge.
Karakteristikk: Er vår faste mann å spørre når vi trenger hjelp
til Seapro kartprogram, elektriske koblinger, værfiler,
analysering av værdata. En som er like engasjert uansett når på
døgnet vi måtte spørre.

Fra sesongen 2006 har vi byttet ut vår 32 fot X-seiler med en
Italiensk Grand Soleil 37 B&C
Båten:
Navn: X-treme
Modell: Grand Soleil 37’
Lengde: 11,60 m
Bredde: 3,67 m
Dyp: 2,40 m
Designer: Botin & Carkeek
Storseil: 47,6 m2
Genua: 36,8 m2
Max. seilareal: 84,4 m2
Seildesign: North Sails
Sweden
Generalagent: Briz AS
Grand Soleil bruker den mest
avanserte teknikk for å få frem stive og lette skrog med ett veldig lavt tyngdepunkt.
Det vakuumoppbygde laminatskroget er har en innplastet stålkonstruksjon som gjør den
ekstra sterk og lett.
Materiellet som anvendes om bord er funksjonelt og effektivt.
Seilene er designet for å oppnå høyest mulig fart uten å gi avkall på enkelheten i å manøvrere
båten.
Kvaliteten og dimensjoneringen på materiellet i båten er avpasset etter ekstreme vind og havs
forhold under konkurranse, noe som garanterer en sikker og trygg seilas.
X-treme er en perfeksjonist til minste detalj.
Målsetning:
*Bli beste team i IMS klassen i Norge.
*Bli blant de 3 beste i EM for IMS båter i Marstrand i 2008
*Vinne IMS NM i 2008
For å få til dette må vi trene og matche de aller beste i Norge og i utlandet. Vi skal være med
på treningssamlinger og alle regattaer i IMS klassen i Norge.
Vi har også leid inn flere eksperter for trening av båt og mannskap
Trening:
I sesongen, mellom april og oktober, trener vi 1-2 dager i uken i tillegg til helge regattaer.
Resultater:
Vi har følgende merittliste å vise til:
Hovdan Skagen Race:
1 plass i klassen, 250 båter, 10 plass overall
Twostar:
1 plass i klassen, 150 båter (1ste plass både i 2004 og 05)

Færdern:
Hollender`n:
NORC IMS ranking:

2 plass i klassen, deltar ca 1000 båter
1 plass i klassen, 1 plass overall
2 plass i 2007, Her er de 40 beste storbåtene med i Norge, med
blant annet HMK Kong Harald og OL medalje vinner Peer
Moberg.

Media omtale:
Det har vært skrevet mange artikler i seilblader og på nettet om oss. Vi vil anta ca 40 artikler i
løpet av disse 6 sesongene.
Vi er også meget ivrige bloggere og har flere hundre hit pr. dag i seilsesongen.
http://xtreme.seilmagasinet.no

Sponsorer:
Pelle Petterson (klær)

Romerike Elektro:

Seapro race navigasjon (Kart
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(Instrumenter)

International
Yachtpaint
(Bunnstoff VC 17)
Schindler
Heiser og rulletrapper

Olaf Johansens Eft. AS
Blikkenslager

Båt importør og verft

North Sails
Alt av seil

Marco Reklame

Hadeland Trykk & Reklame

GILDE Pølser

Med hilsen fra alle oss om bord på X-Treme:

Robert Sletmoe, Eirik Nordlie, Magne Simonsen, Arne Eyland, Tom Thoresen
Jarle Kristiansen, Rune Aasberg, Erik Kristiansen
Ikke tilstede: Joachim Sverdrup-Thygeson, Tom Richard Rasmussen, Erik Solberg

