MALVIK OG STJØRDAL

Årsmøtet var enig valgkomiteens innstilling, og etter til sammen 2,5 år som
leder av Malvik og Stjørdal Seilforening,
overlater jeg nå ledervervet til Stephen
Olsen.
Siden starten, i april 2011, har vi hatt
seks begivenhetsrike år, og vi må kunne
si at vi nå er godt etablert som seilforening. Fundamentet er bra, så det er
alle muligheter til å utvikle foreningen
videre. Et stikkord i den sammenheng,
tror jeg, er å legge til rette for bredden,
slik at alle foreningens medlemmer finner arrangementer de vil
delta på. Det gjelder både de som ønsker å seile korte og lange
klubbregattaer i litt rolige former og teste seg selv sammen med
andre, og de som ønsker å seile i skarp konkurranse med andre båter og mannskap fra andre foreninger. Som forening må vi
legge til rette for alle!
Årsmøtet har gitt det nye styret rammer og betingelser slik at
foreningen kan gå til anskaffelse av en ungdomsbåt. Det er en
brukt Melges 24 som er ønsket.
I foreningen finnes det én privat Melges 24 fra før, og det
kommer muligens én til i tillegg til foreningens. Dette burde gi
gode muligheter for den som vil utvikle seg videre fra jolle, eller
for den saks skyld, heller seile en rask Melges 24 enn en stor kjølbåt. Det er også Melges 24 i andre foreninger rundt Trondheimsfjorden, og kanskje kan vi få til en egen regional Melges 24-serie,
gjerne kombinert med RS Feva-jolle?
Med tre eller flere foreninger som stiller for eksempel to Melges 24 og to RS Fevaer til rådighet, og rigger og har disse klare
for regatta, tror jeg man kunne få til en serie med mix-regattaer
for både ungdom og voksne. Dersom arrangørklubben har båtene
klare til regatta, som i seilsportsligaen, slik at man unngår transport av båtene, blir det både enkelt og raskt for mannskapene
å stille til start. Serien legges opp slik at alle seiler alle båtene
gjennom sesongen og beste sammenlagt vinner. Det kunne bli
en Trønder-liga!
Hvis jeg skulle ønske meg noe i 2017, er det å se enda flere
deltagere på våre onsdagsseilaser og flere ungdommer på våre
ukentlige jolletreninger. Det er, og må fortsatt være, lav terskel
for å bli med på våre arrangement. Og selv om vi tar tida og
måler resultater, er det fortsatt det å delta som er det viktigste.
Ambisjonsnivået regulerer man selv, og enten man har seilt i ett
år eller 25 år, er det alltid noe å lære.
Med dette vil jeg ønske Stephen og det kommende styret lykke
til med videre arbeid og en fin 2017-sesong. Jeg gleder meg til
å heise seil!
Meld deg på til Nordenfjeldske seileruke 2017 i Kristiansund.
Morten Bjerkholt,
avtroppende leder i Malvik og Stjørdal Seilforening

KOMMENDE AKTIVITETER
3. mai
Oppstart klubbseilaser
2.–5. juni «Vårtur»
10. juni
Saltøya Rundt
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SEILSPORTSLIGAEN 2016: Malvik og Stjørdal Seilforenings lag etter endt seilas på Askøy. Fra venstre Emil Wiig Pedersen, Stian Hanssen, Hugo Brekke og Magne Kjerkreit.

SEILSPORTSLIGAEN 2017

Håper på kvalifisering til ny sesong
Siste helga i april blir det
kvalifisering til 2. divisjon i
seilsportsligaen.
AV LARS KÅRE VALLA • Slik det
ligger an nå, blir det 11 lag
som skal konkurrere om 4
plasser. Dette blir ikke noen
lett oppgave for oss, men vi
må forberede oss så godt som

mulig, og vi håper å kvalifisere
oss til nok en sesong i seilsportsligaen.
Vi vil derfor rett etter påske
sjøsette vår Melges, slik at vi
får samkjørt et lag. Vi legger
båten i Trondheim i håp om at
vi kan få innspill fra våre gode
venner i Melges-miljøet der,
både når det gjelder båthånd-

tering og seiling i felt.
Fjorårets deltakelse lærte
oss at vi har mye å gå på når
det gjelder det taktiske. For
oss som forening løftet vi
kompetansenivået veldig mye,
noe som inspirerte mange av
våre ungdommer. Vår seilforening trenger ligaen, og ligaen
trenger nord-trøndere.

Forberedelser før sesongstart
Et sikkert vårtegn er lengre
dager og dermed lysere
kvelder. Dette innebærer
klargjøring av båter og
sjekk av annet utstyr, slik at
vi er klare for tidlig start på
seilsesongen 2017.
AV MAGNE KJERKREIT • Mye avhenger av været, men vi håper
å få sjøsatt jollene og være i
gang med seiling allerede før
påske. Tørrdrakter og varme
klær gjør at det er fullt mulig
å ha det moro på sjøen selv
om temperaturen ikke kryper
så langt over null…
Det planlegges oppstart av
seilkurs med RS Feva umiddelbart etter påske. Nærmere
informasjon om kurs vil bli
publisert i lokalavisen og på
facebooksidene våre.
I løpet av våren er det
dessuten planer om å rigge
til en redskapsbod på en flåte
ved slippen på anlegget til
Stjørdal Båtforening. Planen
er å oppbevare en del regattautstyr, for eksempel bøyer,
tauverk og signalflagg, i boden ved gjestebrygga. Det vil
bli gitt nærmere informasjon
om tidspunkter for dugnad når
brikkene faller på plass.

MAGNE KJERKREIT

Takk for meg!
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NY SESONG: Klar for fart og spenning på sjøen med RS Feva.

NYTT STYRE
På årsmøtet ble det valgt
nytt styre for 2017.
Styret har følgende sammensetning:
Leder Stephen Olsen.
Nestleder Magne Kjerkreit.
Styremedlem Torkil Schei.
Styremedlem Lars Kåre Valla.
Styremedlem Ingvild Kjerkreit.
Styremedlem Kai Stephansen.
Varamedlem Åshild Fiskvik
Bye.
NY LEDER: Stephen Olsen overtok roret i Malvik og Stjørdal
Seilforening på årsmøtet 15.
februar.
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