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NYTT MEDLEM
Vi ønsker nytt medlem velkommen i Malvik og Stjørdal Seilforening:
• Roar Rosvoldsve, Team «Mustang Sally»
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PINSETUR

Pinsehelgen var satt av til
felles vårtur for medlemmene i seilforeningen.
AV MAGNE KJERKREIT • Fredag
kveld møttes til sammen syv
båter på Tautra og inntok
«Cuba» – Trondhjems Seilforening sin seilerhytte – for felles middag og sosialt samvær.
Vertskapet på hytta hadde
ordnet alt klart og vi fikk en
hjertelig mottagelse og et
særdeles trivelig opphold. Stor
takk til Ellen Beate Hansen
Sandsæter som hadde ordnet
med fyr på peisen og god tilrettelegging for oss under hele
oppholdet.
Skikkelig ruskevær og mye
vind gjorde at kun seks båter tok turen videre innover
Trondheimsfjorden til Ekne
lørdag formiddag. Der var det
satt av tid til besøk og omvisning på Falstadsenteret og tid
for lunsj. Vinden økte på utover ettermiddagen, og det ble
en meget frisk tur videre mot
Ytterøya i retning Skarnsundet.
Planen om å dra til Kjerknesvågen ble kansellert da vi
mottok info om at havnen var
full, så vi la kursen videre mot
Hylla.
Vi fikk en meget hjertelig
mottagelse i det nye havneanlegget på Hylla. I tillegg stilte
velforeningen villig opp og åpnet velforeningshuset for oss
for felles middag og allsang
utover kvelden.
Søndagen kom med flott

vær, og det ble gjennomført
en aldri så liten regatta mot
Levanger. Finværet holdt ikke
lenge, men vi fikk ordnet oss
ved museumsbrygga, og nok
en gang ble det dekket felles
bord for hele forsamlingen.
Takk til Tor & Jannicke for
et godt gjennomført opplegg,
og takk til alle som deltok
og skapte god stemning hele
helgen.
Vi gleder oss allerede til
neste fellestur, og håper flere
får anledning til å delta – og
at værgudene viser seg fra en
litt triveligere side.
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Vårtur med alle årstider…

CUBA: Hjertelig mottagelse av
vertskapet på Tautra, som er
Trondhjems Seilforenings sted
i Trondheimsfjorden.
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lære og erfare mer.
Og utlært i seiling blir man aldri. Gjennom onsdagsregattaene
får vi prøvd og sett i praksis regattareglene vi har gått på kurs
om og lest om i vinter. Men det er kun gjennom praktisk erfaring
og selvopplevde situasjoner, som gjerne diskuteres på brygga etterpå, at reglene huskes og man vet hvordan de benyttes. For å
ha litt orden på regattabanen er dette viktig.
Utover det å seile og konkurrere med naboen og bruke reglene
på rett måte, gir regatta også meget god trening i båt- og seilhåndtering. I regatta er man gjerne litt ekstra skjerpet og justerer
seil for å komme fortest mulig frem. Man vurderer også hele tiden
vind og bølger. Dette kommer til gode når man seiler tur både hva
gjelder fart og komfort om bord.
SEILmagasinet har ved flere anledninger skrevet om seiltrim
og hvordan dette øker turopplevelsen og komforten om bord.
Dessuten, å vite hvordan båten reagerer ved brå manøvre og i
mye vind, har også med sikkerhet å gjøre og kan være gull verdt
også når man er på tur. I noen tilfeller kan det bety forskjell mellom hell og uhell!
De fleste uhell med båt skyldes menneskelig feil. Verken vinden, båten eller bølgene er farlige. Det er det man gjør, eller ikke
gjør (!), som kan skape farlige situasjoner. Jeg vil derfor oppfordre
alle til å våge seg utpå og delta i noen regattaer og erfare dette.
Snakk med andre seilere og du lærer noe nytt som du helt sikkert
får bruk for – også på sommerferieturen.
Etter sommerferien starter vi med Stjørdalsseilasen 8. august.
Dette er etter hvert blitt et godt besøkt arrangement med lunsj
på land mellom regattaene og videre sosialt i kjent seilerstil på
lørdagskvelden. Høstserien med åtte regattaer starter 12. august.
Da gjenstår det bare å ønske alle seilere i Malvik og Stjørdal
Seilforening og andre foreninger en riktig god sommer og så håper vi å se flere deltagere på regattabanen til høsten for å lære
og erfare mer.
God sommer!
Morten Bjerkholt, leder i Malvik og Stjørdal Seilforening

VIND: Friske forhold fra Ekne mot Ytterøya i pinsehelgen.

SOSIALT: Felles middag ved langbordet på Museumsbrygga i Levanger.
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Når dette leses har vi forhåpentlig avviklet en vellykket Nordenfjeldske Seileruke i nydelig sommervær med rundt
40 deltagende båter, vi har gjennomført
åtte onsdagsregattaer i vårserien og jollekurs. Skjønt sommervær, ser det i skrivende stund ikke ut til å bli for mye av
i Trøndelag i år. Men vi kan alltids håpe
og som jeg har skrevet om tidligere, seiling kan gjøres i all slags vær og seilere
utnytter (nesten) enhver mulighet til
å komme på sjøen og heise seilene og
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Lær mer på regattabanen

HYLLA: Også på Hylla ble pinseseilerne i Malvik og Stjørdal Seilforening
tatt godt i mot.

