MSS-PROFILEN: ANNE-MARIE BARANE

Klar for seilerfest på Stjørdal!
Nordenfjeldske Seileruke er like om
hjørnet, og vi ser frem til et spennende
arrangement for oss som «ferske» arrangører. Det siste året har det vært lagt
ned mye arbeid for å skape et godt arrangement for seilerne som skal delta,
og vi ser frem til å stifte bekjentskap
med nye seilervenner – både ihuga
kappseilere og ivrige turseilere.
Vi har sett økende interesse for seiling på Stjørdal i de siste årene, og vi
tror at seileruken vil være et fint utstillingsvindu for rekruttering av nye seilere. Stjørdal Båtforening
har i tillegg gjennomført utvidelse av havneanlegget som gjør
at det stadig blir plass til flere båter. Siste tilskudd på stammen
er en ny brygge på 100 meter som kommer veldig godt med for
gjestende båter til seileruken. Mye tyder på at de nye plassene
på denne brygga går raskt unna, og vi håper selvsagt å se nye
seilbåter i havnen.
Seilforeningen har allerede gjennomført jollekurs for nye, ivrige seiler, og vi har gjennomført seilkurs for en av våre samarbeidspartnere. Våre kursdeltagere fra Gjensidige Stjørdal ga meget gode tilbakemeldinger på arrangementet, og det var tydelig
at seiling ga mersmak. Ingen av deltagerne hadde seilt tidligere,
og spenningen var til å ta og føle på når de skulle buksere båtene
mot startlinjen i regattaene som avsluttet kurset på sjøen.
Takk til medlemmer som velvillig stiller med båter og kompetanse i disse dugnadene. Vi ser ikke bort fra at det kan dukke opp
tilsvarende dugnader ved en senere anledning.
Onsdagsseilasene er i gang for fullt, og det er hyggelig å se
at det er god oppslutning. Dette er en gylden mulighet til å lære
seg båthåndtering uansett erfaringsnivå. All erfaring er nyttig å
ta med seg, og disse uhøytidelige kappseilasene gir god trening
som kan komme godt med på ferieturen.
Jolleseilerne har fått nye ivrige seilere med på laget, og det
har vært god oppslutning på tirsdagskveldene. Vi fikk dessuten
tildelt en ekstra RS Feva via Norges Seilforbund, og kan nå stille
med fire båter for barn og ungdom. Målet er å få alle båtene på
vannet hver tirsdag samt at vi håper å kunne stille med et par
båter til KM for jolleseilerne som arrangeres senere i år.
Jeg ønsker alle en fortreffelig sommer – så ses vi på Nordenfjeldske seileruke!
Magne Kjerkreit, nestleder i Malvik og Stjørdal Seilforening

AV ANNE-MARIE BARANE • Min
erfaring med seilbåt fra oppveksten var kun fra et besøk
om bord hos storebror på
CHRISTIAN RADICH.
Jeg bodde i Oslo og hadde
vært med noen venner på seiltur i Oslofjorden og tenkte at
dette ønsker jeg å lære meg.
Jeg kunne ingenting om båt
eller seiling.
Jeg kjøpte meg båt, og den
første seilturen i egen båt våren 1999 gikk fra Fagerstrand
til Hovedøya hvor jeg hadde
båtplass. Læringskurven var
meget bratt. Jeg fant raskt
ut at jeg hadde behov for et
seil- og navigasjonskurs. Etter
gjennomført kurs og mange
fine seilturer langs svenskekysten sommeren 1999, kunne
jeg håndtere båten alene.
Jeg kom til Stjørdal i 2002
og Maxien ble byttet ut med
en seilskøyte. En av de fineste
turene med den var nordover
til Helgelandskysten. Det var
strålende vær, jeg seilte forbi
Torghatten i solnedgang, og
det var hvite strender og små
øyer overalt. Jeg grillet fersk
fisk. Den eneste «forstyrrelsen» var en Hurtigrute på vei
nord- eller sørover. Det var det
gode liv.
Jeg hadde også en flott tur
med seilskøyta fra Bergen til
Danmark sommeren 2006, en
tur med blanding av sol og
skikkelig ruskevær. På turen fra
Kristiansand til Skagen revnet
storseilet, og jeg bestemte
meg for at dette var min siste
tur i seilbåt. Dette var imidlertid glemt da jeg dagen etter
våknet frisk og uthvilt i et sol-

PROGRAM FOR SOMMEREN

NYE MEDLEMMER

24.–28. juni
4. juli
8. august
22. august

Vi ønsker nye medlemmer
velkommen i Malvik og
Stjørdal Seilforening:
• Daniel Stav
• Odd Hovda
• Randi Winsjansen
• Kevin Sanouiller
• Lina Birgitte Skjelstad
• Torbjørn Engan

Nordenfjeldske Seileruke
Maritim dag på Stjørdal båtforening
Stjørdalsseilasen
Seilsportens dag

Jolleseiling tirsdager kl 18-20
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JAN EIVIND STENHAUG

SEILFORENING

Jeg var godt voksen og
hadde passert 30 år da
jeg startet med seiling.
Jeg var en landkrabbe og
båterfaringen strakk seg til
elvebåtturer i Karasjok.

fylt Skagen. Det var yrende liv
og tett i tett med båter i hele
havnebassenget.
Jeg husker også en annen
fin ferie med seilbåt. Julen
2002 var vi en vennegjeng
som leide båt i Karibia i fire
uker. Vi dro til Jomfruøyene,
nærmere bestemt Tortola (Britisk jomfruøy – BVI), der en
45-fots båt ventet på oss. Vi
hadde korte dagsetapper og
ankret på gjestebøyer i små,
idylliske laguner. For de som er
kjent i området var vi innom
St. Thomas og St. Johns (amerikanske jomfruøyer) i tillegg
til Tortola, Virgin Gorda og
Anegada (britiske jomfruøyer).
Dagene startet med snorkling
i krystallklart vann og et «hav»
av fargerike og nysgjerrige
småfisk.
Nå har jeg ikke egen seilbåt, men er så heldig å være
en del av mannskapet til Jan
Eivind Stenhaug i hans Bava-

TUR: Anne-Marie har ikke lenger
egen båt, men får seile både tur
og regatta med andre.
ria 38 Match MUSTANG SALLY.
Jeg ble fast medlem av hans
mannskap våren 2013.
Vi deltar på onsdagsregatter og helgeregattaer i
sesongen. Det er mye høy latter og god stemning om bord.
Kapteinen synes av og til at
mannskapet blir for ukonsentrert... Men jeg tenker det var
glemt da han fikk Æresprisen
på julebordet til Malvik og
Stjørdal Seilforening i fjor?
Veldig artig var det da vi
fikk 2. plass i Halten Ocean
Race (den korte banen) i fjor.
Plasseringene ellers har variert mye.
Jeg gleder meg til sesongstart og nye opplevelser og
god stemning med gjengen
om bord på MUSTANG SALLY.

ROGER MOEN

MALVIK OG STJØRDAL

Landkrabben som ble seiler

REGATTA: Resultatene har variert, men i Halten Ocean Race 2014
ble det en fin 2. plass på den lille banen for Anne-Marie og resten av
laget på MUSTANG SALLY.

