Med LINNEA til 17. mai-feiring på Shetland
SEILFORENING

Ja, det er vår også i Trøndelag!
Nå er alle båtpusserne i gang! Utsett
med kran for de seilbåtene som har
stått på land i vinter var lørdag 26.4.
Det er et sikkert vårtegn. Heldigvis har
alle båter i havnen vår, både de til lands
og til vanns, berget for stormene vi
hadde i vinter. For det har blåst MYE!
Under Ivar, den siste, som traff Trøndelag-kysten med stor styrke, leste jeg av
33 m/sek (orkan) i kastene fra NV min
på AeroWeather app på Værnes! Det
dro godt i havnen og båtene krenget
i båsene. Heldigvis holdt alle utriggere og fortøyninger. Brygga
fikk seg riktignok en knekk, og etter Ivar kunne flere av oss ikke
komme ut til ytterste brygge. Det var rett og slett en åpning med
2,5 m vann etter at brygga hadde brukket. Nå har det roet seg...
24.–26.4 holdt vi RS Feva-kurs. Det ble fulltegnet ganske
raskt, med ni forventningsfulle unge i alderen 12–15 år. Jeg vet
at kurslederne gledet seg til å holde kurset og jobbe med ungdommen. Det gir inspirasjon å arbeide med rekruttering og lære
bort til andre. Om sporten skal levere videre, er rekruttering alfa
og omega. Og i mange tilfeller lærer lærer’n vel så mye som elevene. Undertegnede prøvde selv RS Feva for første gang i påsken.
Det blir helt sikkert flere ganger. Det var lite vind så det ble ingen
kullseiling, men neste gang skal vi sette i bunnpluggen. Båten ble
litt baktung etter hvert... Mer om turen på YouTube, søkeord «RS
Feva, first time».
9. og 10. mai holdt vi vårt første seilkurs for nybegynnere og
mannskap for kjølbåter. Vi håper at dette, som RS Feva-kurset,
kan bli et kurs vi kan gjøre årlig og utvikle. Lederen har tatt på seg
å lære bort sammen med andre gode hjelpere. I den sammenheng
vil jeg vise til den nye flotte Seilerboka og tilhørende kurshefte av
Øyvind Bordal og Magne Klann. Vi skal benytte denne som grunnlag for kurset. Det er også lagd en presentasjon «Velkommen som
seiler» som kan lastes ned fra NSFs sider. Takk for den, Magne!
Ja, det skjer ting hos oss. Vi er en liten, men ivrig gjeng – og
medlemstallet har økt med seks siden sist! Som det står annet
sted ble Dommer/Arrangørkurs 1 avsluttet for noen uker siden.
Det ble mange gode diskusjoner rundt tenkte situasjoner og regler som vi alle lærte noe av. Vi får se om det sitter når klasseflagget fires til onsdagsregattaene ved Flatholman utenfor Værnes
med jetstrømmer rundt øra’n!
Seilsesongen 2014 er i gang! God seilas!
Morten Bjerkholt – leder Malvik og Stjørdal Seilforening

FØRSTE JOLLEKURS FULLTEGNET PÅ TO DAGER
Vi gjennomførte vårt første
nybegynnerkurs med foreningens RS Feva-joller helgen
etter påske. Kurset ble kunngjort like oppunder påske, og
ble fulltegnet på to dager.
Kursmateriellet er i hus, og
«Vis Sjøvett» lånte velvilligst
ut tørrdrakter til deltagerne
for dette første kurset.

Nytt kurs planlegges i mai,
og vi vil forsøke å få i stand
en ordning med faste dager
for jolleseiling denne sesongen. Målet er at båtene skal
være tilgjengelig for våre
medlemmer, og vi ønsker å
se båtene mest mulig i bruk
på sjøen.
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AV MAGNE KJERKREIT • LINNEA
lå i Hommelvik bare noen kilometer fra Stjørdal, og det
var kjærlighet ved første blikk,
ifølge Idar Vedul.
– Seilbåt har vært en drøm
for meg i mange år, ikke for å
delta i regattaer, men for å utforske kyst og hav. Å seile til
Shetland ble naturlig et tidlig
mål, da jeg er blitt «foret» med
seilerhistorier fra arbeidskollega
Arne Knudsen gjennom mange
år allerede. Arne har i år 23 seilturer fra Levanger til Lerwick på
Shetland, forteller Idar.
– Første helg i juni 2009
deltok jeg på seilkurs hos Arne
Knudsen på Levanger, og var
med det klar for å dra i vesterled til Shetland.1. juli dro vi
av gårde fra Hopla i Åsenfjord;

sønnene mine Anders (25 år)
og Hågen (23 år) og jeg som
kaptein.
– Vi fikk en bratt lærekurve
på vår første «ekspedisjon» til
Shetland, med storm på returen
som gjorde at vi måtte dreie av
kursen og havnet i Bergen etter en grunnstøting i seks knop
utenfor Florø på vei fra Bergen.
Vår erfaring etter dette er at
båten tåler det meste, sier Idar.
– Når jeg kaster loss for nok
en Shetland-tur 9. mai, er det
for 6. gang. Denne gangen
sammen med 6-7 båter, 4-5
fra Levanger og en fra Trondheim, samt at det kanskje dukker opp en båt som er på vei
fra USA til Levanger med mellomstopp på Shetland.
Høydepunktet blir 17. mai
med heising av det norske
flagget fra rådhuset i Lerwick,
17. mai-tog i Lerwicks gater,
kransnedleggelse på minnestøtten etter shetlandsfarerne
«Shetland Bus» og «Supperdance» i festsalen i Rådhuset

TRADISJON: Idar Vedul seiler til
Shetland for 6. gang i år.
i Lerwick sammen med etterkommere, etter Shetlands
Larsen & co som avslutning
på dagen. Gruppen setter
seil med kurs for Svinøy og
Ålesund 18. mai og forventer
hjemkomst inne i Trondheimsfjorden ca. 21. mai.
Idar er inneforstått med
at han mister et par onsdagsseilaser i den lokale vårserien
som følge av shetlandsturen,
men satser på å komme sterkt
tilbake utover sommeren.

God oppslutning om kurs
Dommer/Arrangør I-kurs ble
arrangert i vår, og avsluttende kurskveld var 8. april.

AV MAGNE KJERKREIT • I alt 16
av våre medlemmer deltok og
bidro i løsning av «regelnøtter»
om kappseilingsreglene med
videre. Vi har ambisjoner om
å gjennomføre gode arrangementer, og opplæring av egne
medlemmer er et satsingsområde. God kjennskap til kappseilingsreglene gjør ikke seilasen vanskeligere, selv om noen
av «regelnøttene» ga hodebry.
Jobben videre blir å diskutere

oppståtte situasjoner på banen,
og gjøre mannskapet tryggere
under regattaseiling. I løpet
av kurset var det flere som ga
uttrykk for at denne gjennom-

gangen var nyttig. Spesielt i lys
av at flere vil få prøve seg som
dommer i startbåt på onsdagsseilaser denne sesongen.

MAGNE KJERKREIT

MALVIK OG STJØRDAL

Idar Vedul kjøpte LINNEA,
en Beneteau Oceanis 430
1987-modell, i oktober
2008. Han hadde da brukt
et års tid på å lete etter
seilbåt rundt om i Norge.

DOMMERKURS 1: Stort engasjement og gode diskusjoner. F.v. Erika Arnoldsson, Anders Aalberg, Hugo Brekke, Morten Bjerkholt og Torkil Schei.

Saltøya rundt
1. juni går startskuddet
for årets utgave av Saltøya
rundt. Regattakomiteen
håper på god oppslutning.
AV MAGNE KJERKREIT • I år som
i fjor, vil det bli lagt en «gate»
ved Steinvikholmen slik at båtene kommer oppunder land
ved Steinvikholm slott. Antall
klasser vil bli avgjort etter at
påmeldingsfristen utløper.
Det vil bli egen turklasse
beregnet på båter som ikke
har nødvendig målebrev, eller
som ønsker å bruke dagen til
en flott seiltur i vakre omgi-

velser. Regattaen teller som en
av tre regattaer i Midt-Norsk
Seilcup 2014. Havneanlegget
til Stjørdal Båtforening er utvidet, og nye moloer på plass,
så vi ser frem til å ønske tilreisende velkommen. Det skjer
mye på Stjørdal denne helgen,
med blant annet flyshow som
markerer 100 år med flyging
på Værnes. Det kan kanskje by
på utfordringer å holde fokus

på seiltrim ved starten av seilasen som går like ved rullebanen på Værnes. Vi ser ikke bort
fra at noen av båtene velger
å legge kursen mot enden av
rullebanen for å hente litt ekstra vind om det trengs.

NYE MEDLEMMER
Vi ønsker nye medlemmer velkommen til Malvik og Stjørdal
Seilforening:
• Camilla Barstad
• Liv Heidi Valla
• Robert Parkegren
• Astrid Sofie Steen
• Karl-Erik Remme
• Tora Folvik Bjerkholt

