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Velkommen til den 61. 
Nordenfjeldske seileruke! 
Nå går snart starten for første regatta i 

Nordenfjeldske seileruke 2015! 

Vi ønsker alle hjertelig velkommen! Vi gleder oss 

til å tilbringe de neste dagene sammen med dere i 

det vi håper skal bli en seilerfest! 

Dette er den 61. gangen seileruken arrangeres. 

Arrangementet har sitt utspring tilbake til 1918, da 

byene i Møre og Romsdal sammen med byene i 

Trøndelagsfylkene byttet på å arrangere seileruka. 

Ålesund kom med i det gode selskap i 1932.  

For oss i Malvik/Stjørdal, er det naturlig nok ekstra 

spennende å stå som arrangør av seileruken med 

lange tradisjoner.  

Seileruka inneholder to dager med distanseseilaser, 

og en dag med seiling på kort bane. Det vil bli 

gjennomført baneseilaser på kort bane med start og 

mål ved Stjørdal Havn lørdag 27. juni.  

Distanseseilasen på fredag – "Saltøya rundt", inngår 

som en av til sammen fem seilaser i Trøndelag 

seilkrets' Midt-Norsk seilcup 2015.  

Vi i foreningen skal gjøre hva vi kan for at du og 

ditt mannskap skal få fine seilaser og et hyggelig 

opphold hos oss! Vær og vind kan vi ikke gjøre noe 

med, men det er nettopp seilerens utfordringer, og 

gir ham anledning til å vise at han mestrer 

seilingens kunst.  

 

Nordenfjeldske seileruke lar seg bare gjennomføre 

med betydelige økonomiske bidrag fra flere kilder 

enn deltakerne og startkontingenten. Vi vil derfor 

uttrykke en stor takk til alle våre sponsorer, og en 

spesiell takk til våre hovedsponsorer;  

 Kverneland Bil AS  

 Maritimt Kompani 

 Selfa Arctic. 

Uten deres støtte ville vi ikke kunne gjennomføre 

seileruka slik det er planlagt, og som det gode 

arrangementet vi håper det skal bli.  

 

Til slutt vil jeg på vegne av Malvik og Stjørdal 

seilforening og Stjørdal båtforening, takke alle for 

deltakelsen, og ikke minst rette en stor takk til alle 

frivillige som stiller opp i arrangørstaben og i 

forskjellige komitéer. De har allerede lagt ned, og 

vil legge ned en betydelig dugnadsinnsats. Send 

dem en vennlig tanke underveis – det fortjener de. 

På vegne av MSS takker jeg dem alle for innsatsen 

som gjør NFSU 2015 mulig! 

 

Lykke til med seilingen, studer 

seilingsbestemmelsene og seil ærlig! 

 

Morten Bjerkholt, Leder Malvik og 

Stjørdal seilforening 

 

PROGRAM: 

 Onsdag 24/6 Innsjekk, skippermøte og 

"Get-Together Party» fra kl. 19:00. 

Representantskapsmøte kl 21:00 

 Torsdag 25/6 Første distanseseilas for 

NFSU 2015. Første varselsignal ca kl. 

10:00.  

 Torsdag 25/6: Ekstra baneseilaser – Første 

varselsignal tidligst kl. 17:00. 

Premieutdeling kl. 20:30 

 Fredag 26/6 Distanseseilas. Første 

varselsignal ca kl. 10:00. Premieutdeling 

kl. 20:00 

 Lørdag 27/6 Baneseilaser. Første 

varselsignal ca kl. 10:00. Avslutning med 

bankett og premieutdeling kl. 19:00  

SIKKERHET 
Uansett hvor mye foranstaltninger vi som arrangør 

iverksetter for å redusere risiko for skader og 

ulykker, er det skipperens skjønn som til slutt er 

den avgjørende faktor for sikkerheten. Ansvaret for 

alle avgjørelser som fattes om bord er alltid 

skipperens Kommunikasjon til deltakerne vil bli gitt 

i ht seilingsbestemmelsene. 

Vi i Malvik og Stjørdal seilforening ønsker at alle 

skal ha det moro om bord! 

 

SPONSORMERKE  
Samtlige deltagende båter er pålagt å føre et merke 

med våre viktigste sponsorer, Kverneland bil, Selfa 

Arctic og Maritimt Kompani. Merkene skal føres i 

båtens baug på babord side, og blir utlevert ved 

innsjekk. 

 

KLASSEFLAGG/SIGNALFLAGG 
Klasseflagg skal føres synlig under alle seilaser.  Vi 

har et antall klasseflagg til salgs i kiosken. 

Vi oppfordrer alle deltagerne til å heise signalflagg 

som "Festflagging" når båtene ligger ved kai. Vi 

minner om at de skal ned kl. 21.00 sammen med 

nasjonalflagget, og at de aldri skal brukes under 

gange. 

 

TRACKING AV SEILASENE 
Tracking av seilasene vil foregå ved bruk av 

RACEQ's. Dette er en gratis applikasjon for 

mobiltelefon. Den enkelte skipper må påse at båten 

er registrert, og at tracking startes før start av 

seilasen. Nærmere informasjon om bruk av 

RACEQ's vil bli gitt. Det vises for øvrig til 

www.raceqs.com  

 

MÅLTIDER 
Frokost serveres torsdag til lørdag kl 0730 – 08:30. 

Søndag fra kl 09:00 – 10:00. For dager med 

distanseseilas vil det være anledning til å kjøpe 

http://www.raceqs.com/


 

lunsjpakke etter forhåndsbestilling. Middag 

serveres torsdag kl 19:30 – 20:00 og fredag kl 

19:00-19:30.  Lørdag planlegges lunsj på land 

mellom seilas nr 2 og 3, men med forbehold om 

endringer i programmet. Det vil bli anledning til å 

kjøpe enkel lunsj. 

Banketten starter kl 19:00 lørdag med 

premieutdeling, underholdning, og dans til levende 

musikk. 

 

PREMIEUTDELING 
Det er premieutdeling alle dager. Premieutdeling 

skjer i Race Village etter middag på torsdag og 

fredag. Lørdag er det premiering for baneseilasene 

og sammenlagtresultater for Nordenfjeldske 

seileruke 2015.  

 

ÅPNINGSTIDER "ÅPEN-BAR" OG «GET-
TOGETHER PARTY» 
"Åpen-Bar" i Race Village vil være – åpen daglig 

fra kl 11:00. Umiddelbart etter målgang for dagens 

seilaser, oppfordrer vi deltakerne til å ta turen til 

teltet for gjennomgang av dagens seilaser – i godt 

selskap med øvrige seilere. Onsdag kveld vil Eilert 

Ottem sørge for god stemning i teltet. "Firfisler i 

brunst" sørger for musikken lørdag på banketten. 

I forbindelse med «Get-Together Party» onsdag, vil 

grillen være varm for de som ønsker å benytte den. 

Det vil være anledning til å kjøpe 

hamburgere/pølser for å grille selv.  

 

DUSJ OG TOALETT 
Mobile toaletter er tilgjengelig i "Race Village". 

Dusj er tilgjengelig i eget rom bak kiosken. 

 

PARKERING 
Stjørdal båtforening har et begrenset antall 

parkeringsplasser. I og med at store deler av 

parkeringsplassen utgjør "Race Village", vil det 

ikke være tilgang på parkering i dette området. Det 

vil være merket til områder for parkering, og vi 

henstiller om hensynsfull parkering slik at vi 

unngår trafikkproblemer i forbindelse med 

arrangementet. Vi ber våre seilere følge disse 

anvisninger. 

 

VED ALVORLIGE UHELL 
 Vurder behovet for hjelp og assistanse 

 Gi førstehjelp 

 Hvis du trenger øyeblikkelig hjelp, gi 

melding på: 113 - Hold linjen til hjelp 

kommer 

 Lokal legevakt: 74 82 60 00  

 Deretter; Når og hvis tiden og 

omstendighetene tillater det, orienter 

regattakontoret på tlf. 958 56 300 eller 

stevnelege på tlf. 913 64 656  

 

PROTESTER 
Protester må være skriftlige og på godkjent 

protestskjema. Innlevering skal skje til 

regattakontoret. Angående tidsplan for protester, må 

hver enkelt følge med på oppslagstavlen ved 

regattakontoret. Eventuelle endringer slås også opp 

her. Protester som ikke kan bli avgjort på Stjørdal 

innen lørdag kl 18:00, vil bli behandlet på 

Regattakontoret søndag 28. juni fra kl. 10.00 

 

SJØVEISREGLENE 
Sjøveisreglene gjelder hele døgnet overfor alle 

fartøyer som ikke deltar i seilasene og mellom 

deltakerne som angitt i seilingsbestemmelsene. 

Siden alle deltagende båter skal føre signalflagg i 

akterstaget, er dette bestemmende for hvilke regler 

som gjelder. 

For sikkerhets skyld refereres hovedreglene på 

enkelt norsk:  

 Hvis seilbåter møtes, slik at det er fare for 

kollisjon, skal   den som har vinden inn om 

babord vike 

 Har begge vinden inn fra samme side, skal 

den som er i lovart vike 

 Innhentende båt har vikeplikt 

 Er du i tvil, skal du alltid vike 

 Når du viker, skal det skje ved en markert 

manøver i god tid 

 

GOD FORNØYELSE! 

 
 

Kontaktinformasjon 

 

REGATTAKONTOR 

Kontoret er åpent følgende tider: 

Onsdag 24. juni Kl. 19.00 - 22.00 

Torsdag, fredag og lørdag: 08:00 – 09:00 og 16:00 

– 18:00  

Sted: Foreningshytta, Stjørdal båtforening  

Utenom åpningstidene, kan kontoret kontaktes på 

tlf: 95856300  

 

ARRANGØR 

Malvik og Stjørdal seilforening 

E-mail: mss@mss-seil.no 

www.mss-seil.no 

 

Stjørdal båtforening 

E-mail: stjordal-baatforening@gmail.com 

www.stjordal-baatforening.no 

  



 

 

ARRANGEMENTSKOMITE 

Prosjektleder for NFSU 2015: Magne Kjerkreit,  

Styreleder: Morten Bjerkholt,  

Regattasjef: Lars Kåre Valla  

Sekretariat: Torstein Bjørgum 

Leder protestkomite: Geir Paulsen 

Infrastruktur: Geir Basso 

Forpleining: Ingvild Kjerkreit 

Kiosk/bar: Bodil Gulbrandsen 

Sponsorvert: Odd Helge Søraunet 
Havnesjef: Erling Saksvik  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


