
Båtlaget Nidaros - Årsmelding 2014 
 
Styret: Har bestått av Gunnar Austrheim (leder), Ingrid Slungaard Myklebust  (kasserer)  

Ingrid Berg (kystlagskontakt), Tora Heide (båtansvarlig), Olav Skundberg (web & info) og 

Audun Sødal (skriver). 

 

Høvedmannsutvalget: Har bestått av Petter Nergaard, Ingunn Limstrand, Jon Lippe og Jon 

Petter Myklebust. 

 

Medlemmer: Båtlaget hadde til sammen 65 betalende medlemmer i 2014, av disse er 28 

livsvarige medlemmer, 29 voksne- og 8 ungdomsmedlemmer. Antall ikke-betalende 

medlemmer (som betalte ifjor) er 14. Men mange flere står fremdeles på e-mail lista og 

ønsker informasjon. 

 

Onsdagsseiling:  Har stort sett blitt gjennomført etter planen og med tilfredstillende oppmøte. 

Vårsesongen var satt opp med plan for 8 onsdager der totalt 8 er loggført. Høstens sesong var 

satt opp med 8 planlagte onsdager der 4 onsdager er blitt loggført. Dette delvis pga at Skansen 

bru var stengt over et lengre tidsrom. 

Oppfølging av Høvedsmenn/halskarer før seilas har fungerer stort sett bra, men det kan være 

nyttig å sjekke at høvedsmenn/halskarer vet at de skal seile. Varsling om onsdagseilas ble 

sendt til medlemmer via e-post fra høvedsmannsrådet. 

 

Nyttårsnikkersball: Årets ball ble arrangert tradisjonsjonelt på Damhaugen Trolla. Fin 

stemning først med årsmøtet, deretter skøyter og lek på vannet og så fest. Takk til Jon og 

IngridM som var fantastisk vertskap også denne gangen. 

 

Langtur/sommerseilas: Det ble gjennomført 4 uker sommerseilas. Tilsammen ga dette 65 

persondøgn ombord. Første periode med start lørdag 28 juni seilte Frode Frydenlund med 

mannskap fra Trondheim til Rørvik på 6 dager. Der ble båten overtatt samme dag av Audun 

Sødal med mannskap som seilte videre nordover i 8 døgn til Sannessjøen, via Træna og 

festivalen der. Båten ble så liggende i havn i 3 døgn før Stein Arne Sæter med mannskap 

seilte Nidaros sørover igjen. Nytt mannskapsskifte på Sør-Gutvik med Jon Petter Myklebust 

som høvis. Total 7 døgn og tilbake til Trondheim havn den 27 juli. 

Dette var en fantastisk sommerseilas, med masse godt vær, passe med vind og høye 

sommertemperaturer. Ingen ulykker eller skader er blitt rapportert inn. 

 

Kurs: I 2014 har vi vært flinke å arrangere interne kurs som har tilført laget en meget 

etterlengtet økonomisk støtte. 

Grunnkurs ‘vedlikehold Åfjordsbåt’ ble arrangert som del av klargjøring og utsett av Nidaros, 

og med Tora som en inspirenede instruktør. 

Jenteseglingskurs med Ingunn og Liv som meget gode instruktører, og med 7 ivrige deltagere, 

ble arrangert som en kveldstur på våren og en kveldstur på høsten. 

Sommerseilasen ble i år arrangert som 3 ulike ukeskurs der vi har fått støtte fra 

Studieforbundet kultur og tradisjon. Vi takker høvedsmennene for meget sporty innsats. 

 

Trefestivalen: Nidaros deltok på Nordisk Trebyggekonferanse ved Almenningen 

Kjøpmannsgata. Vi lå 2 dager til kai i kanalen og fikk vist oss fram for nysgjerrige. 

 

Sjøspeidere: Vi har hatt et fint sammarbeide med sjøspeiderene i Trondheim. Gunnar 

Austerheim har stilt villig opp på en mandagskveld på våren med 8 sjøspeidere. En planlagt 

tur på høsten ble kansellert. 



 

Utleie:  
Nidaros ble utleid til Korsvikaspillet med 2 øvinger og 4 forestillinger. 2 forstillinger avlyst 

pga været.  

Pinsetur med Morten Pedersen og familie.  

Utleie en kveld med SINTEF Energi med Frode Frydelund som høvis.  

Nidaros var utleid til FFH i 5 dager ifm høstutfarten.  

 

Båtgruppa:  Båten må sies å ha vært holdt i svært god stand hele denne sesongen. Einar 

Borgfjord gjennomførte i 2013 en inspeksjon med skrog- og ror reparasjon. Så skroget burde 

fremdeles være bra. Høsten 2013 hele nidaros fylt med sjøvann mens den lå til kai og det var 

derfor stor usikkerhet om hvordan motoren ville oppføre seg denne sommeren. Det viste seg 

tidlig på våren at starteren samt diodevender (skille mellom forbruks- og startbatteri) begge 

sluttet å virke og måtte kjøpes nye. Ellers har motor, dynamo og pumpe virket hele sesongen.  

. 

Seil og rigg: Seil og rigg har fungert svært bra.  

Det ble arrangert barkedugnad rundt StHans tider på Setereng gården i Budalen.  

5 stk medlemmer samlet tilstrekkelig bark til nesten 2 omganger barkelaug.  

Seilene har blitt barket året før og dermed ikke nødvendig dette året. Riggen er i orden. 

 

Motorgruppa: har hatt utfordringen med å bytte startmotor og diodevender. Ellers vanlig 

vedlikehold. Propellbladene er tatt hjem og vil bli inspisert og evnt ballansert før sesongstart . 

 

Utsett: Lørdag 26 april. Endel reparasjon og vedlikehold av naustet. Beising av vegger samt 

reparasjon av portene. 

 

Oppsett: Lørdag 4 oktober med bra oppslutning.  Kombinert med Brautes 20-års 

jubileumsfest om kvelden. Nidaros overbrakte gave. 

 

Nidarosregatta: Avlyst pga liten påmelding. Men vi prøver vel igjen neste år og håper på at 

lagets medlemmer klarer å stille opp.   

 

Vask av Gulskuret: Ingrid Berg har gjort en fantastisk jobb for båtlaget med å vaske lokalet 

3 ganger ila våren og 4 ganger ila høsten. Inntekten er gitt til Nidaros. Tusen, tusen takk. 

 

Informasjon: Medlemsbladet Vengblekka har ikke kommet ut med nummer i 2014.  

Styret har ellers benyttet e-post som kommunikasjons-og informasjonskanal. 

Nettstedet http://nidaros.batlag.no  er holdt oppdatert svært tilfredstillende gjennom hele året 

av Olav Skundberg.  

 

 

Med takk og hilsen fra styret 2014 i Nidaros Båtlag:  

Gunnar Austrheim, Ingrid Berg, Ingrid Slungaard Myklebust, Tora Heide, Olav Skundberg og 

Audun Sødal 

http://nidaros.batlag.no/

