
Et Seiko seilerur til en som melder seg på innen 1. mars!
Av Harald Gjøsæter 

De  som melder seg på Seilmakeren Doublehanded 2015 innen 1.
mars, har sjansen til å vinne et Seiko Yacht Timer armbåndsur
spesialdesignet for seilere. Den som har gjort dette mulig er urmaker
Tor Lohne i F. Lohne Ur og Gull på Kleppestø Senter på Askøy. Han
sponser regattaen med et ur til en verdi av ca kr 6000 i år. Denne
gaven har arangementskomiteen bestemt skal brukes til å få fart på
påmeldingen, ved å lodde det ut blant de båtene som blir påmeldt
innen 1. mars.

Vi tok en prat med Tor Lohne for å høre mer om hvorfor han sa ja til
å sponse denne regattaen. Han viser seg å være seiler selv, men ikke
av de mest aktive. Han seilte Yngling i oppveksten, og visst har han båt; men det er en motorbåt,
så når han seiler, så er det med andre. Men seile gjør han, både på tur og på regatta. Mellom 
annet har han seilt Seilmakeren Doublehanded tre ganger før; en gang mot sør og to ganger mot
nord. Men dette er ikke eneste grunnen til at han ønsker å støtte Askøy Seilforening. "Jeg synes 
foreningen gjør et flott arbeid, ikke minst jolleaktivitetene, som tilbyr barn og  unge et alternativ
til ballidrett, tror jeg er viktig", sier han.

- Og skal du så seile Seilmakeren Doublehanded i 2015? 

- Det får vi se på. Siden jeg er avhengig av å bli invitert
med, og ikke kjenner planene til de jeg har seilt med før,
så vet jeg ikke ennå. Men det skulle ikke være meg imot,
for dette er et fascinerende område å seile i, som jeg
også er godt kjent i fra mange turer med motorbåt, sier
den rause urmakeren.
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