SOMMERFERIE

En flott tur langs Helgelandskysten og i Lofoten

MALVIK OG STJØRDAL
SEILFORENING

KRETSMESTERSKAP 2016 FOR JOLLER
3. september arrangerte vi kretsmesterskap for joller –
Laser, RS Feva og Optimist.
AV MORTEN BJERKHOLT • Seks Lasere og to Optimistjoller fra
Trondhjems Seilforening (TSF) og tre RS Feva-er fra Malvik og
Stjørdal Seilforening (MSS) deltok.
Det ble et fint, om enn litt vått og etter hvert kaldt, krets
mesterskap med fem seilaser for Laser-seilerne og tre seilaser
for Optimistjollene og RS Feva-ene. Det var lite vind, men nok
til at vi kunne gjennomføre med god stil og slik at det ble en fin
utfordring for seilerne. Vel i havn var det hamburgere og pølser
å få kjøpt i kiosken til Stjørdal Båtforening.
Det er artig å se ungdommen så engasjert. Hadde det ikke
vært for at det ble så kaldt etter hvert og at vinden løyet, hadde
det blitt enda flere starter.
Knut Osen fra TSF ble kretsmester i Laser, Odin Møller Hansen og Martin Følstad fra MSS vant RS-Feva klassen, og Hallstein Olesønn Hagaseth fra TSF vant Optimist-klassen.
Malvik og Stjørdal Seilforening takker Stjørdal Båtforening
for samarbeidet.

FØR START: Til sammen elleve båter på fjorden i kretsmesterskapet.

Mari og Søren Folvik forteller fra den første lengre
ferieturen de har hatt alene
med seilbåt.

AV MARI OG SØREN FOLVIK • Vår
første tur var for 15 år siden da
vi var gjester i båten til søster
og svoger. Med spinnaker over
Folda i god bør mot Rørvik ble
gnisten tent. Senere har vi hatt
egen båt og etter hvert fått
en del erfaring både fra re
gattaseiling og turer omkring
Trondheimsfjorden. Det siste
året har vi gått i kompaniskap
med søster og svoger. Vi deler
en Dufour 40 Performance som
både har gode seilegenskaper
og er en komfortabel turbåt.
(Morten skrev om tema «Deling
av båt» i denne spalten tidli
gere i sommer.)
Vi startet turen fra Stjørdal
i god bør ut fjorden, stoppet
i Lysøysund og nådde Rørvik
etter to dager. Videre seilte vi
forbi Ylvingen og opp til Herøy,
og deretter til Sandnessjøen
og et av høydepunktene på
turen: Træna Ocean Race. Re
sultatet fra regattaen ble ikke
som ønsket, men det var en fin
seilas forbi Dønna og Lovund
og ut i havet til Træna og Træ
nafestivalen.
34 båter deltok på årets re
gatta, men det er god plass til
flere. Træna var preget av festi
valen med over 3000 besøken
de, for det meste ungdommer i
en stor teltleir. Vi, 65 år gamle,

I HAVN: På Værøy var det skyfri himmel og vindstille.
følte oss litt utenfor målgrup
pen og benyttet heller finværet
til å bestige Trænstaven.
Under regattaen hadde vi
hatt forsterkninger av mann
skapet, men nå fortsatte vi ale
ne mot Myken. Et spennende
øysamfunn langt til havs med
ni fastboende, egen gourmet
restaurant og eget whiskyde
stilleri. Vi hadde heldigvis ringt
og bestilt bord dagen i forveien.
Vi fikk servert en flott 3-retters
middag av Kerstin Marthin
sen og Jan Hellstrøm (bror av
TV-kjendisen), deretter var det
omvisning og prøvesmaking i
destilleriet.
Vi hadde «dessverre» mye
fint vær og turen over til Røst
gikk med motor. Det var vind
stille og skyfri himmel både
på Røst og Værøy, som er to
produktive øysamfunn uten
alt for mange turister, med
trivelige puber med god sjø
mat. Turen videre gikk langs
Lofoten med stopp i Balstad,
Henningsvær, Svolvær og en
avstikker opp til Trollfjorden.
Henningsvær og Svolvær er
fylt med turister på sommeren,

men absolutt verdt et besøk.
Vi lå i småbåthavna i Svol
vær like under Svolværgeita.
Der kunne vi følge klatrernes
dristige hopping fra det ene
hornet til det andre fra tidlig
morgen til sent på kvelden.
Etter 14 dagers fantastisk
tur satte vi kursen tilbake
over Vestfjorden til Nordskot
i Steigen.
10 minutter etter at vi la til
kai kom turens første regndrå
per. I Nordskot sluttet vår seil
tur og nå kommer den store
fordelen med å dele båt. Her
møtte vi Aasta og Morten som
hadde kjørt opp fra Stjørdal.
De overtok båten og vi overtok
bilen. Heldigvis var regnværet
kortvarig og de fortsatte seil
turen med det samme gode
været.

PÅ TUR: Mari Folvik.

Seilsportsligaen – inspirasjon og mye moro!
Malvik og Stjørdal Seilforening ble trukket ut og fikk
«restplass» i 2. divisjon i
NSFs seilsportsliga i år.

KJØLIG: Kalde karer i sikringsbåten.

DELTAGERE: Fornøyde seilere etter endt mesterskap.
NYTT FRA MALVIK OG STJØRDAL SEILFORENING • mss-seil.no

AV MAGNE KJERKREIT • Styret
vurderte mulig deltagelse og
landet på at vi ønsket å delta.
Det ble gjennomført informa
sjonsmøte for de interesserte,
og Lars Kåre Valla og Geir
Paulsen stilte velvillig med
«Ungen» – en Melges 24 – som
treningsbåt.
Vår ambisjon har vært – og
er å beholde plassen i ligaen.
Det er kostnader forbundet
med deltagelse på slike arran
gementer, og foreningen har
betalt startkontingent, samt
at vi har gitt økonomisk støtte
til seilerne under 22 år som
har deltatt på stevnene.

Vi har deltatt på alle fire
stevner i årets liga; Oslo, San
defjord, Stavanger og Askøy.
Tilsammen har 16 seilere fra
MSS deltatt på ett eller flere
stevner. Dette utgjør 21,3 pro
sent av medlemsmassen i MSS!
Blant deltagerne er det til
sammen seks seilere under 22
år. Vi har startet i til sammen
56 race i løpet av sesongen.
Tilbakemeldingen fra del
tagerne har vært veldig posi

tive, og masse kunnskap om
seiling er tilført dem, noe som
kommer alle medlemmene til
gode. Vi tror at det for oss har
vært en sportslig suksess.
Dessverre havnet vi under
streken på sammenlagtlisten,
og er forberedt på å seile kva
lifisering for å beholde plassen
for kommende sesong.
Håpet om deltagelse i
seilsportsligaen 2017 lever
fortsatt.

STOR ANDEL: 21,3 prosent av medlemmene i Malvik og Stjørdal Seilforening har deltatt i seilsportsligaen!
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