MALVIK OG STJØRDAL
SEILFORENING

SESONGAVSLUTNING MED REGATTA
Høstsesongen er i full gang med blant annet våre egne
onsdagsseilaser. Vi følger opp fjorårets opplegg med egen
regatta for sesongavslutning på sjøen. I år har vi landet på
lørdag 12. oktober.
AV MAGNE KJERKREIT • Fjorårets seilas ble gjennomført med
flotte forhold på sjøen og uvanlig høy temperatur for årstiden.
I år som i fjor, blir det en uhøytidelig distanseseilas med
klasser både for tur, NOR Rating og eventuelt sportsbåt. Det vil
naturlig nok være forbehold om vær og føre, men planen er å
få til en fin distanseseilas i vårt nærområde.
På kvelden planlegges eget arrangement med bespisning,
premieutdeling(er) og for øvrig oppsummering av årets sesong.
Sted for kveldsarrangementet er ikke bestemt i skrivende
stund, men dette vil bli behørig kunngjort.
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REKRUTTERING

SEILCUP: Skipper Kai Stephansen gjennomgår sikkerhet om
bord med mannskap fra Hegra Regnskap AS før seilasen.

Lokalt næringsliv involveres i seiling

AV ARVE I. LEREN • Dette har
Malvik og Stjørdal Seilforening nå gjort i to år, i form
av en seilcup hvor lokale
bedrifter melder på lag med
en sponsoravgift og konkurrerer. Foreningen stiller med
et antall Melges 24 inklusive
skipper, og organiserer en hel
kveld med seiling.
«Stjørdalsfjorden Seilcup»
ble for andre gang arrangert
23. mai og tre lokale bedrifter
deltok; DNB, Hegra Regnskap
og Tangen Innovation.
Etter en times opplæring
og trening, var alle rustet
for konkurranse. Selv de
som har vært skeptiske og
aldri har vært i seilbåt før
denne kvelden, glemmer dette

fullstendig når starten går på
første heat og det fokuseres
for fullt på seiltrim og veivalg.
Etter seks race i friske
forhold og meget høy innsats
gikk i år – som i fjor – DNB av
med seieren.
Som avslutning på kvelden
var det enkel servering i teltet
og ikke minst ivrig seilprat og
premieutdeling.
Daglig leder i Hegra regn-

skap, Inger Smågård, var kjapt
ute på foreningens Facebookside med følgende kommentar
etter kvelden: «Tusen takk
for et flott gjennomført arrangement, gjengen fra Hegra
regnskap kan noteres på lista
til neste år!».
Arrangementet har fått
veldig positive tilbakemeldinger fra bedrifter som har deltatt, og ikke minst gir dette

ARVE I. LEREN

For å finansiere rekruttering og utstyr til barn- og
ungdomsseiling kreves det
midler. Ren sponsing fra
næringslivet er benyttet,
men en mer inkluderende
måte er å få engasjert og
introdusert næringslivet
direkte til seilsporten.

FRISKT: Skipper Lars Kåre Valla fra Malvik og Stjørdal Seilforening gir
kyndig instruksjon til uvante seilere under et av mange jevne race i cupen.

SEILSPORTSLIGAEN 2019

Vil kjempe for fortsatt deltakelse
Seilforeningen stiller lag i
1. divisjon i seilsportsligaen
også i år. Men for første
gang måtte vi nå melde pass
til et stevne…
AV MAGNE KJERKREIT • Det
ble dessverre vanskelig å
sette opp lag til sesongens
3. stevne som ble arrangert i
Arendal. Vi har stilt lag både

i åpningsstevnet i Oslo og på
Hankø tidligere i år.
Det siste stevne – finale
stevnet – arrangeres i
Trondheim 7.–8. september,
og der vil vi være på plass for
å kjempe om verdifulle poeng
for videre deltakelse i ligaen.
Vår ambisjon er å beholde
plassen i 1. divisjon, og fortrinnsvis unngå kvalifisering
for videre deltakelse i 2020.

OSLO: God stemning på Aker
brygge. Kai Stephansen deltok
på laget for Malvik og Stjørdal
Seilforening på stevnet i Oslo.

MAGNE KJERKREIT

RUNAR BØRSTAD

Seilforeningen har som målsetting å
legge til rette for seilaktiviteter, og
vi har så langt fokusert på kjølbåt og
jolleseiling.
Vi ønsker å knytte til oss både
brettseilere, kitere og «Stand Up
Paddle» (SUP), da vi mener at vi kan
dra nytte av hverandre og sammen
skape et enda bedre miljø rundt seiling
i vårt nærområde.
Det er derfor veldig hyggelig å
kunne ønske velkommen til nye medlemmer som har brettseiling som hovedinteresse.
Bakgrunnen for kontakten med brettseilerne var frykten for
at de skulle bli utestengt for muligheten til å ha enkel adkomst
til Storvika for å utøve sine aktiviteter. Storvika på Stjørdal er
en perle i Trondheimsfjorden, og innbyr til perfekte forhold for
brettseiling – nesten uansett vindretning. Omlegging av adkomsten til Storvika, med stenging av området for trafikk, har gjort
at brettseilerne har engasjert seg i saken.
Det er åpenbart at vi som seilere, med felles interesse for
sjø og båtliv, står sterkere sammen for å sikre bedre forhold for
adkomst til områder for våre aktiviteter.
I forhold til aktivitet i Storvika, er det fullt mulig å finne
gode løsninger for å unngå
konflikter mellom brettseilerne
og de badende.
Brettseilerne vil benytte
området gjennom hele året, og i
stor grad når det blåser opp og
badegjestene pakker sammen.
Vi har allerede vært i dialog
med politisk ledelse i kommunen, og mye tyder på at brettseilerne vil få enkel tilgang til Storvika også i fremtiden.
Vi håper for øvrig at brettseilerne vil finne seg godt til rette
som medlemmer i seilforeningen, og vi ser frem til gjensidig
erfaringsutveksling, og ikke minst felles fremstøt for rekruttering av nye seilere – det være seg brettseilere, jolleseilere eller
turseilere.
Magne Kjerkreit, leder i Malvik og Stjørdal Seilforening

ARVE I. LEREN

Brettseilerne er føre var…

SEILMAGASINET 5-2019

101

