MALVIK OG STJØRDAL
SEILFORENING

MITT BÅTLIV

HAVN: Fortøyd for kvelden på Bogøyvær.

Anders og Guri er typiske seilbåteiere

Anders Aalberg og kona
Guri eier en Hanse 312
som de hatt i tre år. De
representerer den typiske seibåteier i Malvik og
Stjørdal Seilforening, en
forening som ble stiftet i
2011 og som nå har rundt
80 medlemmer.

AV JON GISLE VIKAN • Anders
Aalberg begynte sitt seilbåtliv
med en 18 fot Stortriss i 2006,
en trygg og stabil kjølbåt som
var godt egnet til opplæring
på kortere turer på fjorden.
Så ble det en godt utstyrt og
vedlikeholdt 28 fots Maxi
Fenix i 2010 som han seilte i
seks år, båt på tur og i regatta.
Anders og kona er meget
godt fornøyd med den nåværende båten, som ble kjøpt i

2016. Den lå i havna fra før
og byttet bare båtplass.
Det er en meget godt vedlikeholdt 2006-modell med
gode seilegenskaper og fin
og praktisk innredning som
brukes på ukeslange seilturer
om sommeren på Trøndelagskysten.
Anders og Guri var med på
seilforeningens årlige vårtur
i mai i fjor som gikk innover
fjorden til Ekne, sammen med
seks andre båter. Sommeren
2018 ble det en to ukers tur
utenfor Frøya opp til Halten
og rundt omkring sammen
med en annen båt.
Det er sosialt og fint seile i
lag med andre båter. Trøndelagskysten i finvær er det lite
som slår og det er ikke behov
for å dra på langtur for å opp-

GURI AALBERG

Det føltes som vi knapt var ferdig med
oppsummeringen av fjorårssesongen
før årsmøtet sto for tur i februar. Det
var ikke mye spor av vårfornemmelser
da vi spaserte på isen mellom båtene i
havna. Bryggene fikk litt hard medfart
av isen på den kaldeste perioden, men
det ble ikke meldt om skader på båtene
på grunn av is i havneanlegget.
Nå fylles innboksen av nyheter og
tips til vårpussen fra utstyrsleverandørene, og mange har nok kommet godt i
gang med forberedelsene for årets sesong.
I styret har vi lagt planer for sesongen. Terminlisten er klar
og vi kjører på med tradisjonelle onsdagsregattaer, jolleseiling
og samlinger for trening for seilsportsligaen, så her er det noe
for alle. Vi håper på gode bidrag til rekruttering av nye seilere
– hva med å invitere naboen eller en kollega som mannskap til
neste onsdagsseilas?
For å gjøre seilsport litt bedre kjent i det lokale næringslivet,
skal vi også i år gjennomføre «Stjørdalsfjorden Seilcup» for
lokale bedrifter. I år har vi holdt av 23. mai for kappseiling med
Melges 24.
Vår tradisjonelle «Vårtur» har samlet mange deltakere, og vi
håper at mange slår følge på årets tur som holdes 30. mai – 2.
juni. I tillegg til selve seilturen blir det høy sosial profil, samt at
det vil bli lagt opp til aktiviteter på land. Ofte gjør det godt med
litt fysisk aktivitet etter en lang dag på sjøen.
Vi ser et stort engasjement rundt plast og søppel i sjøen, så
vi har meldt inn seilforeningen til «strandrydding». Lørdag 4. mai
skal vi gjøre en innsats på Vikanlandet. Dette er en del av en
nasjonal dugnad, og vi oppfordrer selvsagt alle om å delta, og å
ta en tørn på turer i fjorden og langs kysten. Det er stadig nytt
avfall som finner veien til sjøen…
God sommer.
Magne Kjerkreit, leder i Malvik og Stjørdal Seilforening

ANDERS AALBERG

Klar for sommer?

SEILERE: Guri og Anders Aalberg
trives på tur i sin Hanse 312.
leve flott natur, fine havner
og utfordrende seiling.
Planen for sommeren er å
være med på seilforeningens
store regatta Saltøya Rundt
samt å seile på nye turer på
Trøndelagskysten.

TEMAMØTE

STRANDRYDDING: Mye avfall kommer sjøveien etter vinterstormene.

TERMINLISTE 2019
Vårserien (onsdagsseilaser)
Strandrydding
Vårtur		
Saltøya rundt
Høstserien (onsdagsseilaser)
Sesongavslutning

1. mai – 26. juni
4. mai
30. mai – 2. juni
15. juni
14. august – 25. september
12. oktober

AV MAGNE KJERKREIT • Torbjørn
har erfaring fra coaching av
seilere i toppsjiktet, og han ga
tilhørerne nyttige tips foran
årets regattasesong.
Det ble en gjennomgang
med praktiske eksempler og
diskusjoner om hele seilasen;
fra forberedelser på land,
muligheter og begrensninger
ved start, første krysslegg, og

muligheter og begrensninger
ved topp- og bunnmerkerunding.
Mange av de fremmøtte
engasjerte seg med gode
spørsmål og innspill til diskusjon.
Torbjørn vil bidra videre
gjennom sesongen og vi ser
frem til å få en praktisk gjennomgang med tips på sjøen.

COACH: Torbjørn Berglund har
erfaring som coach for aktive
seilere.

MAGNE KJERKREIT

NYTT FRA MALVIK OG STJØRDAL SEILFORENING • mss-seil.no

Torbjørn Berglund stilte villig opp for å gi noen tips om
hvordan man seiler raskest
rundt en regattabane. Det
var fullt hus i klubbhuset
hos Malvik båtforening da
seilforeningen arrangerte
temamøte.

PRIVAT

MAGNE KJERKREIT

Mange vil raskt rundt regattabanen

TEMAMØTE: Fullt hus på temamøte om regattaseiling.
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