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SAMLING: Siste kveld med gjengen og felles middag i Råkvåg.

HISTORIENS FØRSTE VÅRTUR

Suksess for fellestur for trønderseilerne
Hele ni båter deltok på historiens første felles «vårtur»
i regi av Malvik og Stjørdal
Seilforening.
AV MAGNE KJERKREIT • Turkomiteen med Tor Eriksen i spissen
hadde lagt opp alternative ruter for årets «Vårtur». Værmeldingen tilsa at det ble alternativ 1 med tur på kysten som et
klart valg denne gangen.
Onsdag ettermiddag før
skjærtorsdag stakk seilerne
ut Trondheimsfjorden til felles møteplass i Hasselvika ved
utløpet av Trondheimsfjorden.
Frisk bør gjorde turen ut
fjorden til en rask og frisk
seilas i flott sommervær. Flere
kunne melde om jevn fart
på 8–9 knop på turen forbi
Trondheim mot Rødbergodden.
Det var lagt opp en runde
med korte regattaer underveis
og mye felles aktiviteter og
sterkt sosialt preg på turen.
Etter stopp i Hasselvika,
gikk turen videre til Børøysund
på Hitra via Storfosna utenfor
Ørlandet. I Børøysund var det
dekket til langbord i naustet
til en av foreningens medlemmer som inviterte alle til
hyggelig lag med servering av
reker og høy trivselsfaktor.
Fra Børøysund var det nok

STJØRDALSSEILASEN
Gå ikke glipp av den åpne
Stjørdalsseilasen som arrangeres utenfor Stjørdal
havn.
Starten går 9. august kl
10.00. Følg med på mssseil.no for informasjon.

en gang duket for fellesstart
og regatta mot Knarrlagsundet på Hitra. Etter ankomst i
Knarrlagssund var det en kort
pause for bunkring på det lokale samvirkelaget før varselsignalet gikk for felles trimtur.
Så å si alle deltok på en flott
spasertur langs en av de flotte
turstiene på øya.
Neste morgen samlet «flotiljen» seg ute ved Flesa for ny
regatta. Denne gangen var det
lagt målgang ved Smellingen
før turen gikk videre til idylliske Råkvåg innerst i Stjørnfjorden.
Alle deltagerne var samlet
til felles middag på en av de
lokale restaurantene for en
siste kveld med gjengen før

hjemturen innover fjorden på
søndag. Kvelden ble avsluttet
med allsang akkompagnert av
gitarspillende seilere og turens
«spontanetablerte» mannskor
som fremførte «Grisen Tor»
med stor innlevelse.
Værgudene var absolutt på
seilernes side på turen og bød
på god bør og mye sol underveis. Allerede første kveld på
turen ble det ymtet frempå
om at dette allerede var et av
foreningens etablerte arrangementer, og «Høstturen» er
allerede etterspurt.
Turen var en fin anledning
for seilerne i foreningen til å
bli enda bedre kjent, og ikke
minst viktig for inkludering av
nye seilere i foreningen.

TRULS BATHEN

Sommerferien er over oss og vårsesongen med regattaer er over. Det har gått
fort. Vårens onsdagsregattaer og vårens store regattaarrangement, Saltøya
Rundt, er historie.
Mange seilere i Trøndelag bruker båten som komfortabelt fremkomstmiddel
med overnatting i ferien. Å se Norge fra
kysten er noe helt annet enn å oppleve
landet fra en bil på veien, eller gå rundt
i en travel og støyete bygate.
Å ferdes langs kysten byr på helt
unike muligheter og opplevelser både mens man er på sjøen og
underveis og når man kommer i land en tidlig sommerkveld. Til
sjøs kan man selvsagt fiske og langs kysten utenfor Trøndelag er
man tilnærmet garantert fisk. Det er også gode muligheter til å
observere og lære om dyre- og fuglelivet underveis. Sel og niser
er vanlig å se – og av og til en hval, en spekkhogger, kanskje.
Foruten våre vanlige sjøfugl regjerer skarv, svartbak, havsule (sula
bassana) og havørn i luften. Det er majestetisk å se havørnen
kretse høyt oppe med noen vingeslag i ny og ne på jakt etter
bytte. En kråke som passerer med flaksende vinger, virker som en
amatør i forhold!
En turform som vi har funnet at passer oss, er å kombinere
seilturene langs kysten med fjellturer – enten på fastlandet eller
en øy. Da er vi på tur! Det er mange øyer langs kysten som byr på
spektakulære fjellturer til topper med fantastisk utsikt.
Dersom man går ut Trondheimsfjorden og tar til høyre etter
Garten ved Brekstad, er noen av dem Torghatten, Vega, Sju Søstre, Dønna, Lovund, Hestmannen, Træna, Tomma og Rødøy. Fra
toppen av Tomskjevelen 922 moh. ser man sørøver mot Vega og
Brønnøysund og nordover mot Kunna og Svartisen.
I fjor seilte vi med vår
yngste datter og en venninne nordover til Holandsfjorden og fortøyde
innerst ved Engabreen
(brearm til Svartisen).
Der kan man leie sykler
og sykle inn til Svartisen.
Turen tar ca. 30 min. Selv
ungdom på 14 år blir fascinert og legger fra seg mobilen når de får se en bre på nært hold
og høre det drønne når den beveger på seg!
Fra Engabreen kan man gå videre opp til Tåkeheimen turisthytte som ligger på ca. 1070 moh. like ved Svartisen. Hytta drives
av Bodø Turistforening og er verdt et besøk. Vi gjorde turen i
fantastisk sommervær og kunne skue utover Svartisen med havet
i bakgrunnen. Det er mektig!
– Og sist, men ikke minst, fjellturer til topps gir god mosjon og
gjør godt for kroppen og sinnet.
Denne sommeren går vi ut fjorden og svinger til venstre ved
Agdeneset. Topper som Slogen og Hornelen står på programmet.
Hornelen ligger rett syd for Måløy og er med sine 860 moh. NordEuropas høyeste sjøklippe.
God sommer og god seil- og fjellturer, seilere!
Morten Bjerkholt, leder Malvik og Stjørdal Seilforening

MAGNE KJERKREIT

Vår spektakulære kyst

MÅLET FOR TUREN: Nydelig
utsikt fra Naustet til Truls
Bathen i Børøysund.

FOKUS: Arve Leren i ONIRO
fokuserer på spinnakerseiling.

TONE WOGNILD

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

82

SEILmagasinet 2014/5

