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NYTT BRYGGEANLEGG: Det nye bryggeanlegget til Stjørdal Båtforening ble ferdigstilt akkurat i tide til NFSU.
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Utmerket samarbeid

AV MAGNE KJERKREIT • Båtforeningens anlegg var base for
seileruken, og hele bryggeanlegget med tilstøtende områder ble stilt til disposisjon. I
forkant av arrangementet var
det stor innsats blant medlemmene med siste finpuss for
å få sluttført nytt bryggeanlegg samt utbedring av øvrige
deler av anlegget.
En del av samarbeidet omfattet bruk av infrastruktur på
land i anledning den offisielle
åpningen av det nye bryggeanlegget. Den offisielle åpningen fant sted 4. juli som del av
programmet på «Maritim dag».
Pensjonistgruppen ved båtforeningen la ned en betydelig
innsats med forskjønning av
anlegget. Blomsterkasser ble
ordnet, nye blomster ble plan-

KIRSTI GRØNVOLL

Stjørdal Båtforeningen var
medarrangør for Nordenfjeldske Seileruke i år, og
de tok del i dugnadsarbeid
både før, under og etter
arrangementet.

VELLYKKET: Det var første gang Malvik og Stjørdal Seilforening arrangerte Nordenfjeldske Seileruke i år.
tet og plenene ble klipt før
gjestene ankom til NFSU. Hele
havneanlegget fikk dermed en
flott oppgradering.
Seilforeningen hadde tilbud
om prøveturer med RS Feva som
et av innslagene på Maritim
dag, og Kevin Sanouiller hadde
en travel dag som instruktør. I
tillegg var Hugo Brekke på
plass med sin radiostyrte seilbåt
og demonstrerte sine ferdigheter mellom bryggene.

Aktivitetene på Maritim dag
var et av seilforeningens tiltak
for å følge opp Norges Seilforbunds oppfordring om å delta
på Seilingens dag 22. august. I
og med at Ytterøya rundt var
terminfestet til samme dag,
klarte vi ikke å gjennomføre et
lokalt arrangement på Stjørdal
denne dagen. Mange hadde allerede planlagt deltagelse på
Ytterøya rundt som inngår i
Midt-Norsk seilcup 2015.

MORTEN BJERKHOLT

Men, hva betyr vel det når Nordenfjeldske Seileruke (NFSU) var fylt med vind
fra start til slutt og ble avsluttet med
baneregattaer i solskinn på lørdag! Det
skal ikke mer enn tre solskinnsdager til,
så er vi trøndere på vei til å glemme en
ellers våt og kald sommer. Nordenfjeldske Seileruke ble minst så bra som planlagt og håpet.
For Malvik og Stjørdal Seilforening
var arrangering av NFSU en førstegangsopplevelse, men en ubetinget positiv sådan. Det var et stort arrangement for oss, og vi var spente
og hadde nok litt høye skuldre før de første seilere ankom 24.
juni. Men dette ga seg fort etter hvert som arrangementet kom
i gang.
Alle involverte fra Malvik og Stjørdal Seilforening viste en formidabel innsatsvilje og det positive ståpå-humøret var på plass
hele tiden. Det håper og tror vi også deltagerne merket. Tilbakemeldingene tydet i alle fall på det. Slikt skaper samhold innad
i foreningen, men også mellom de deltagende seilforeningene.
Avstandene er store mellom foreningene og det er ikke så ofte
seilere fra Kristiansund, Molde, Ålesund, Trondheim, Levanger og
Stjørdal møtes til dyst. NFSU er derfor viktig som et fast arrangement (i år var det 61. gang!) for å møtes og utveksle erfaringer
blant annet med tanke på videre rekruttering og hvordan arrangementer som NFSU skal gjennomføres. Tidligere var NFSU et arrangement der hele familien deltok og tok NFSU som en del av
ferien på vei nordover eller sørover langs kysten. Det er det ikke
lenger og det har vist seg vanskelig å få med dem som ikke seiler
regatta så ofte. Dette er en utfordring fremover.
Totalt deltok det 37 båter i år, og rundt 200 personer fikk full
forpleining under hele arrangementet. Økonomisk ser også resultatet ut til å bli slik at vi kan fortsette ungdomsarbeidet og kjøpe
inn nødvendig nytt utstyr. En ny RIB til bruk blant annet som
følge- og sikkerhetsbåt ved jolleseiling står høyt på ønskelisten.
Neste og 62. gang NFSU arrangeres er i 2017 i Kristiansund. Båter
fra Malvik og Stjørdal Seilforening kommer helt sikkert til å være
der. Vi ønsker Kristiansund Seilforening lykke til.
Våre RS Feva-joller har vært jevnlig i bruk gjennom sommeren
og vi fortsetter med fast jolleseiling hver tirsdag utover høsten.
I skrivende stund ser vi frem til Stjørdalsseilasen 8. august, Doublehanded Høst i regi av Trondhjems Seilforening 15. august og
så arrangerer Innherred Seilforening Ytterøya rundt 22. august.
Av regattaer å se videre frem til har vi blant annet kretsmesterskap 19.–20. september som arrangeres av Trondhjems Seilforening, og så rundes sesongen av med Høststormen 2.–3. oktober. I
tillegg har hver forening faste onsdagsseilaser. Det er med andre
ord mye å glede seg til på sjøen, helt uavhengig av om det er regn
eller sol. Bare det er vind – og det blir det – nesten garantert.
God høstseilas!
Morten Bjerkholt, leder i Malvik og Stjørdal Seilforening

MAGNE KJERKREIT

Så bra som håpet ble det ikke..

SOLSKINN: Nordenfjeldske Seileruke hadde flaks med været i en ellers kald og våt sommer.

FORTSATT FOKUS PÅ JOLLE-REKRUTTERING
Den siste uken før skolestart
var vi igjen klar med jolleseiling. Et av målene for inneværende sesong, er å delta
med båter på kretsmesterskapet for joller som arrangeres

av Rissa Seilforening lørdag
12. september.
Det begynner å bli et betydelig antall seiljoller, og
stadig flere seilforeninger har
jolleseiling på programmet,

så det bør ligge til rette for
en trivelig sosial samling for
ungdommene på Rissa denne
lørdagen.
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