
O’hoi! 

Det er vår og Nidaros ligger nysmurt og klar til 

seilas fra Fosenkaia. Årsmøtet er avholdt og 

nytt styre og de ulike arbeidsgruppene er igang 

med nødvendig arbeid for å drifte båten videre, 

slik som i alle tidligere år. Tilstanden er vel 

med andre ord slik det skal være. Så en takk til 

alle som gjør en innsats til fellesskapet i 

båtlaget. 

Styret jobber målrettet videre. Som et resultat 

av det kommer her, i original utførelse, årets 

første Vengblekke årgang 17. Det er nå 3 år 

siden forrige utgivelse. På årsmøtet ble styret 

oppfordret til å fortsette tradisjonen med å gi ut 

Vengblekka da denne på en god måte dekker 

historien og aktiviten til Nidaros. Tenk så lett 

en jobb framtidige historikerne får når den 

endelige og sanne historien en gang skal 

gjenfortelles. Det kan være en god ide for også 

deg å kikke litt tilbake på alle tidligere 

utgivelser samlet på vår nettside under 

‘Båtlaget’ –‘Arkiv’. 

Informasjon generelt om laget oppdateres 

fortløpende på vår hjemmeside. Hjelp oss 

derfor med framtidige og relevante  innlegg til 

Vengblekka og nettsiden ved å sende korte 

epistler og bilder til Styret v./ Audun (sekretær) 

Vengblekka 

Nidaros 
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Nøkler til vengen 
 

Vi har kopiert opp nye nøkler til Nidaros, så de 

som har lengtet etter egen nøkkel har sjansen nå! 

Nøkkelen går til vengen i nidaros, og til 

Nidarosbua i grønnskuret. Nøkkel til Gulskuret 

henger nå i vengen og tilsvarende en nøkkel til 

vengen henger inne på veggen i Gulskuret. 

Ny nøkkelen til vengen koster 200 kr, og kan 

kjøpes av Tora Heide. Tlf: 92 60 85 79 

tora_heide@hotmail.com  

Separat nøkkel til Gulskuret kjøpes hos kystlaget 

. 

Korsvikaspillet 2013  

 

Vengbåten Nidaros er i år som tidligere, ønsket 

med i Korsvikaspillet. Vi må stille med 

høvedsmann og halskar, og så deler vi på å finne 

mannskap. Vi starter opp tirsdag 18.juni med 

prøver. Premiere er torsdag 20.juni. Siste 

forestilling er søndag 23.juni. Alle detaljene er ikke 

på plass ennå. Men for den som har lyst til å være 

med, og få en flott opplevelse, er det bare å gi 

beskjed om hvillke dager som passer, til Ingrid 

Berg, inganbe@gmail.com. eller 90914494 

 

 
 

Naustdugnad på Stadsbygd i mai 

 
Dårlig værmelding satte en stopper for dugnaden 

på Nidarosnaustet 27. april. Vi har satt av 3 

aktuelle tidspunkt for felles dugnad i mai: mandag 

20. mai (2. pinsedag), lørdag 25. mai, søndag 26. 

mai. 

Oppgaver:  1. Lekte ut østveggen på samme måte 

som vestveggen. Arbeidsleder Vegard H. 2. Skrape 

nausttaket, slå i spiker og smøre. (først lyse så 

tjære).Gi tilbakemelding hvilken dag/dager som 

passer. Ta med hammer. Vi skaffer materialer etc. 

Veldig hyggelig om vi blir en gjeng på begge 

arbeids-oppgaver. Her er oppgaver nok til alle! 

Styret v/Gunnar. gunnar.austrheim@ntnu.no  

 

mailto:tora_heide@hotmail.com
mailto:inganbe@gmail.com
mailto:gunnar.austrheim@ntnu.no
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Sommerseilas 2013 
  

I år er uke 27, 28 , 29 og 30 satt av til 

sommerseilas. Eventuelt kan uke 31 også brukes. I 

uke 28 er det Trøndelagsstevne på Jøa, dvs. 12-14. 

juli. I uke 29 er det Landsstevne  i Sandnessjøen, 

dvs. 18-21.juli. Ennå har ingen høvedsmenn meldt 

seg, og det er i prinsippet de som bestemmer hvor 

ferden skal gå. Mer informasjon kommer etter 

hvert som ting faller på plass og når høvedsmennen 

får samlet seg til en høvedsmannspils og fordelt 

ukene mellom seg.  

Det er lov til å begynne å glede seg. 

Ta kontakt med Ingrid Berg  som vil koordinere 

årets sommerseilas 

inganbe@gmail.com. eller 90914494 

 

 
 

Vil du seile med Nidaros på ledige 

dager? 
 

Husk at båten har en del liggedøgn ved Fosenkaia 

og kan brukes av medlemmer for en billig penge 

forutsatt at det er godkjent mannskap (høveds og 

halskar). Sjekk aktivitetsplan på 

http://www.nidaros.batlag.no.  Det sikreste er selv 

å reservere båten ved å benytte vår web-baserte 

seilingsboka der man  kan reservere båten. Denne 

finner du under fanen for ‘Aktiviteter’.  

Først-til-mølla-prinsippet gjelder! 

Turskatt:          

Åpne småturer, onsdagsseglinger, dvs normalt 

inntil 6 timer (dersom en går for motor mer enn 4 

timer betales det dobbelt sats): Medlemmer 20 kr, 

Ikke-medlemmer 40 kr 

 

Langturer           

Dvs. per døgn, turer m/overnatting. Inkl. 

reservasjon av Nidaros-medlemmer for venneturer 

(dvs. ikke åpent for andre Nidaros-medlemmer). 

Medlemmer 110 kr (også de livsvarige!) Ikke-

medlemmer, gjester 160 kr. Vi oppfordrer alle til å 

melde seg inn. Barn i grunnskolealder er gratis. 

NB! Det er den enkelte høvedsmann som er 

ansvarlig for at pengene blir samlet inn og lagt i 

glasset, sendt til kasserer eller overført direkte til 

båtlagets konto; 0540 08 66785. 

 

Nye kister 

 

 

Kistene på Nidaros har sett sine beste dager, så nå 

er det på tide med ny kokekiste, bestikkkiste og 

matkiste. Da må noen bygge dem, og her er din 

sjans til å virkelig påvirke kiste-situasjonen i 

nidaros! Er du lei av hard hud på rompa fordi 

kistelokket er for hardt? Har du ligget våken på 

seiltur og designet den perfekte kokekista, men 

aldri satt designet ut i live? Kjenner du følelsen når 

du skal legge noe i matkista, men så har vi ikke 

matkiste? Et du lei av å være våt i rompa fordi 

lokket på bestikkista buer nedover og samler vann? 

Sitter du med et dypt ønske om å revolusjonere 

dette? Nå har du sjansen!  

Alle som har synspunker, ønsker, forslag og/eller 

byggelyst bes kontakte Tora Heide. Båtlaget 

betaler selvsagt materialer. 

Ask not what your båtlag can do for you, but what you can do 

for your båtlag. 

  

mailto:inganbe@gmail.com
http://www.nidaros.batlag.no/
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Smøredugnad 
 

På grunn av sein vår og tidlig utsett pga utleie, er 

båten enda ikke helt ferdig smurt med tjære og 

malt. Det må vi gjøre noe med!  

I og med at båten ligger ute er vi pent nødt til å 

smøre når det er vær for det, så vi kommer nok til å 

kalle inn på ganske kort varsel, og håper at mange 

stiller opp!  

 

1 mai ble den første dugnaden avholdt der 

Åsmund, Anja, Øyvin og Håkon stilte opp og 

utførte en veldig god jobb. Båten kan nok framstå 

litt klissete innvendig de første ukene. Men 

ettersom været er meldt strålende framover, så 

tørker nok dette raskt. 

 

Planen for smøringa har vært som følger:  

- Smøre utside skrog ved å flytte vekt over i den 

ene sida av båten, og ligge på flytekaia og smøre. 

(Må altså gjøres i to omganger, så den ene sida 

rekker å tørke først). (A) 

- Smøre rigg fra hangerter og ned, ca 1 del lyse 

(råtran) og 3 deler tjære.  Vi kan enten fire/hale ned 

ulike ender av vanta, eller bli heist opp med bøtte 

og pensel, eller ved å legge masta. 

- Smøre innside skrog (over tiljene), tiljer, deler av 

veng og mast. (B) 

- Smøre jolle og årer. (C) 

- Vinduer vengen foran: rødmaling og linolje.  

- Jern på bolinblokk og jernbeslag rundt skauthull: 

banke rust, smøre med owatrol. (treet i blokka kan 

få olje/tjære). 

- Hvitt: skrape og grunne der det trengs, 

male. Dette blir gjerne finest om det blir gjort etter 

at utvendig smøring er noenlunde tørr. 

- Rødstripe: male. Finest om det blir gjort helt sist. 

- Alt som har vært svart:  tjære. (A)  

 

Blandinger for treverk:  

-A: 1 del linolje, 3 deler tjære. Brukes utvendig 

skrog, og på alt som har vært svart. 

-B: 1 del tjære, 1 del linolje. Brukes innvendig 

skrog, tiljer, master, rå. 

-C: 90% linolje, 10% tjære. Brukes på jolla, årer, 

vinduer veng 

 

Det blir altså flere dugnader, på ukjent tidspunkt, 

men: dersom noen føler seg kalla til å smøre litt en 

godværsdag, skal ikke vi stoppe noen! (Derfor den 

grundige lista over). Bare ring Tora på tlf 92 60 85 

79 for å avklare hva man smører, og evt. 

konsekvenser for onsdagsseilas.  

Det meste av utstyr og smøring finnes i bua. 

(unntak: hammer og skrape til rust, 

engangshansker, små spann til å ha tjæreblanding i, 

grunning).  

God fornøyelse!  

 

 

 

 

Har du tilsyn av Nidaros? 

 
Dette må sjekkes:  

• fortøyninger: hovedregelen er slakke tamper, 

stramme spring. Tegning ligger foran i tilsynsloggen.  

• at vengen er låst og alt løst utstyr er inne i vengen  

• at årene og toppseil er på plass (evt.låst)  

• at lensepumpen virker  

Tilsynsloggen: Husk at du som har tilsynsuke (se 

aktivitets-planen) skriver i tilsynsloggen som skal 

ligge om bord, synlig på kartbordet. Det skal kvitteres 

ut for at du har vært der og sett til båten. Evt. 

merknader skal ikke bare noteres, men varsles til 

styret, fortrinnsvis Tora Heide som er båtansvarlig  
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Nidarosregattaen 2013 
Lørdag 15 juni 

 

Den fjerde Nidarosregattaen for åpne 

tradisjonsbåter og skøyter går av stabelen også i år. 

Regattaen arrangeres av båtlaget men er også en 

del av kystlagets Fløtmannsdag på Fosenkaia. 

Regattaen er ment for lokale  tradisjonsbåter i tre  

utstyrt med enten råseil eller sneseil, og skøyter. 

Regattaen ble i fjor en suksess da det for første 

gang ble tilstrekkelig med vind slik at båtene rakk å 

seile hele banen og komme over målstreken før 

siste bruåpning kl 14 med påfølgende defilering inn 

kanalen. 

 

Kontakt Audun Sødal. Mob: 90286044 

audunsodal@hotmail.com 

 

 
 

 
 

Seilingsbanen blir i år som de 3 foregåpende år. 

Munkholmen danner en naturlig bane som er 

krevende delvis pga varierende strømforhold rundt 

holmen samt ved runding av lykt og stake. 

 

 

Arbeidsgrupper 2013 

 
Laget er delt inn i arbeidsgrupper. Ikke alle vet 

hvem som står ansvarlig for hver gruppe eller om 

de evnt selv er med i en av gruppene. Sjekk derfor 

vår hjemmeside med oppdaterte lister og gi beskjed 

til styret dersom dere vil være med i en av 

gruppene. 

 
Båtgruppa 

Oppgaver: Overordnet tilsyn med båtens tekniske 

tilstand når det gjelder alt av treverk, samt utstyr og 

løsøre ombord, også sikkerhets- og 

navigasjonsutstyr. Ta ansvar for vedlikehold, 

vårpuss og dukgnader i samarbeid med styret. 

Båtansvarlig: Tora Heide,  92608579  mob  

 

 

Segl- og rigg-gruppa 

Oppgaver: Overordnet tilsyn med segl, rigg, telt og 

tauverk. Reparere og skifte ut slitt materiell, sørge 

for at seilene blir tørket. Smøre tauverk, forberede 

og organisere barking av seil. Lære opp andre 

medlemmer. 

Seil-og rigansvarlig: Øyvin Sæther  95245290 mob 

  

mailto:audunsodal@hotmail.com
mailto:oyvin.sather@ntnu.no
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Naust-gruppa 

Oppgaver: Overordnet tilsyn med naustet. Sørge 

for vedlikehold og evt. forbedringer. Ta initiativ til 

dugnader. 

Naustansvarlig: Vegard Heide 73851908 p 

Dugnadsgjeng 

 

Motorgruppa 

Oppgaver: Overordnet tilsyn med motor, batteri, 

propell og drivstoff. Sørge for motorvedlikehold og 

klargjøring i forbindelse med oppsett og utsett. 

Sørge for profesjonell overhaling av motor etter 

manualen. Instruere andre medlemmer i bruk av 

motoren. 

Motoransvarlig: Frode Frydenlund 92633930 mob 

 
 

Grunnkurs i råsegling for 

jenter/damer/kjærringer! 

Vi utfordrer & inviterer seilelystne 

jenter/damer/kjærringer til å delta på grunnkurs i 

råsegling. Kursledere blir Ingunn Limstrand og Liv 

Heide. Og kursbåten blir såklart Nidaros. 

Vi tar kurset over to kvelder, der første kurskveld 

blir tirsdag 4. juni. Møt opp ved Nidaros kl.17:00. 

Regner med at vi blir ute på fjorden til i 21-tida. 

Oppfølgingskveld tar vi en kveld i 

august/september. Torsdag 22. august er en 

sannsynlig dato, men dette er ikke helt spikra ennå.  

På kurset gjennomgår vi: 

- hvordan sette seil 

- seiling i praksis 

- oppgaver om bord 

- sikkerhet om bord 

- mann-over-bord 

- hvordan styre en seilbåt 

- roing 

- viktige knuter 

- fortøyning 

- ankerdram 

Ingen forkunnskaper nødvendig. Ta med 

redningsvest! 

Pris er ikke bestemt enda.       

Høres artig ut, ikke sant?! Vel, er du nybegynner 

og nysgjerrig, så meld deg på! Send epost til Ingrid 

Slungaard Myklebust for påmelding: 

slungaardmyklebust@gmail.com 

Vi har kun plass til 8 stykker, så her er det bare å 

hive seg rundt raskt med og melde seg på. Vi kjører 

først-til-mølla-prinsippet. 

 

 

Styret 2013 

Gunnar Austrheim, leder 

73515338 p, 73596031 a 

gunnar.austrheim@ntnu.no 

Ingrid Slungaard Myklebust, kasserer 

92860242 slungaardmyklebust@gmail.com 

Ingrid Berg, kystlagskontakt 

90914494 inganbe@gmail.com 

Audun Sødal, sekretær 

90286044 audunsodal@hotmail.com 

Tora Heide, Båtansvarlig 

92608579 tora_heide@hotmail.com  

mailto:Vegard%20Heide%20%3cvheid@online.no%3e
mailto:frode.frydenlund@sintef.no
mailto:slungaardmyklebust@gmail.com
mailto:gunnar.austrheim@ntnu.no
mailto:slungaardmyklebust@gmail.com
mailto:inganbe@gmail.com
mailto:audunsodal@hotmail.com
mailto:tora_heide@hotmail.com
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Aktivitetsplan 2013 

 

Uke Dag Dato/ Tid Aktivitet Tilsyn 
Ansvarlig / 

Høvedsmann, halskar 

8 onsdag 20. feb/1800 Årsmøte i Kystlaget  Kystlaget 

9 onsdag 27. febr/1900 Årsmøte i Nidaros  Styret 

12 onsdag 20. mars/1900 
Høveds- og halskarpils på 

Naboen 
 Høvedsmannsutvalget 

13  ???????? Smøredugnad Stadsbygd  Ingunn Limstrand 

14 torsdag 4. april/1700 Bunnsmøring  Styret  

14 lørdag 6. april/0900 UTSETT  Styret 

15   utleie FFH   

16 onsdag 17.april/17.30 Segling Ellen Arneberg Tora Heide/Åsmund 

Sæther 

16 fredag/ 

lørdag 

19./20.april Dugnad Skuret  Kystlaget 

17 onsdag 24. april/1730 Segling Ingrid Myklebust 
Aksel Jørgensen/Ivar 

Soknes 

17 lørdag 27.april/ 

10.00 

Dugnad naustet 

Stadsbygd 

 Styret 

19 onsdag 8. mai/ 1730 Segling Bård Paulsen 
Morten 

Pedersen/Øyvind Sæther 

20 onsdag 15. mai/ 1730 Segling 
Jan P. Hubert 

Hansen 

Andre Holm/Petter 

Nergaard 

21 mandag 20.mai Naustdugnad  
Styret. /Gunnar 

Austerheim 

21 onsdag 22. mai/1730 Segling Rickard Åkeson 
Tora Heide/Gunnar 

Austrheim 

21 
Lørdag / 

søndag 

25. mai 

26. mai 

 

Naustdugnad 

 Styret. /Gunnar 

Austerheim 

22 onsdag 29. mai/1730 Segling Laila Moen 
Stein Arne Sæther/Jon 

Lippe 
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22 tirsdag 4. juni/1700 Jenteseglingskurs  
Ingunn Limstrand / 

Liv Heide 

23 onsdag 5. juni/1730 Segling 
Hans Göran 

Eriksson 

Odd Ketil Berdal/ 

Audun Sødal 

23 lørdag  
Treningsseiling til 

Nidarosregattaen 
  

24 onsdag 12. juni/ 1730 Segling Dag Brænd 
Håkon Solberg/Sigurd 

Bjørke 

24 lørdag 15.juni 
Nidarosregatta og 

Fløttmannsdag 
 Audun Sødal m.fl. 

25 
tirsdag - 

søndag 
 Korsvikaspillet Ingrid Berg  

25 lørdag 22.juni Barkedugnad Budal  Øyvin Sæther 

26 onsdag 26.juni/17.30 segling Andre Berger 
Frode Frydenlund/ 

Ingunn Limstrand 

27  29.juni- 6.juli sommerseilas   

28  6.juli-13.juli sommerseilas 
Trøndelagsstevn

e Jøa 12-14. juli  

29  13juli-20juli sommerseilas 

Kystens 

Landsstevne  

Sandnessjøen 

18-21.juli 

 

30  
20.juli-27. 

juli 
sommerseilas   

32 onsdag 7. aug/1730 Segling Tijana Gajic 
Morten Pedersen/Tora 

Heide 

33 onsdag 14. aug/1730 Segling Berit Opsal 
Ivar Soknes/ Petter 

Nergaard 

34 onsdag 21. aug/1730 Segling Petter Kjørstad 
Jon Lippe/ Hans Göran 

Eriksson 

35 onsdag 28. aug/1730 Segling 
Carsten 

Elfenbein 

Audun Sødal/Stein Arne 

Sæther 
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36 onsdag 4. sept/1730 Segling Astrid Sandvik 

Gunnar 

Austrheim/Aksel 

Jørgensen 

37 onsdag 11. sept/1730 Segling Martina Aresvik 
Håkon Solberg/Øyvin 

Sæther 

38 onsdag 18. sept/1730 Segling Kostas Tilipakis 

Frode 

Frydenlund/Sigurd 

Bjørke 

38 lørdag 21.sept Nattsegling  

Frode 

Frydenlund/Audun 

Sødal 

39 onsdag 25.sept/1730 Segling 
Elisabeth 

Haugen 

Ingunn Limstrand/John 

Hermansen 

40 Onsdag 2. okt/1730 Segling Kerstin Monsees 
Odd Ketil Berdal/ 

André Holm 

 Lørdag 5. okt. OPPSETT  Styret 

 


