
Båtlaget Nidaros  
Årsmelding 2016 
 

 

 

Styret 

Åsmund Sæther (leder), Ingrid Slungaard Myklebust (kasserer), Ingrid Berg (kystlagskontakt), Olav 

Skundberg (web og info) og Stein Tore Wien (skriver). Fem styremøter er blitt avholdt.  

Andre verv 

Høvedmannsutvalg  Ingunn Limstrand (leder), Stein Arne Sæther, Tora Heide 

Båtansvarlig   Vegard Heide 

Seil- og riggansvarlig  Mangler 

Motoransvarlig   Frode Frydenlund 

 

Medlemmer  

Båtlaget hadde 51 medlemmer i 2016. 28 er livsvarige medlemmer, og 23 er betalende medlemmer 

hvorav ett ungdomsmedlem. I forhold til 2015 er dette en netto nedgang på tre medlemmer. Det 

kom tre nye medlemmer i 2016, velkommen! 

 

Onsdagsseilas 

Dette har vært arrangert fra tidlig mai til midten av september. Seilasene har stort sett blitt arrangert 

som planlagt, men et par avlysninger har det blitt på grunn av mannskapsmangel og dårlig vær. I 

tillegg har det vært litt utfordringer rundt brovakt og åpningstid på Skansenbrua, og i hvert fall èn 

seilas måtte avlyses på grunn av dette. Ettersom seilingsloggen er forsvunnet er det dessverre ingen 

full oversikt over gjennomføringen. Generelt har en opplevd godt oppmøte, og en ser fremdeles at 

annonsering på trdevent.no fører til god rekruttering utenfor båtlagets rekker. Det ser dog ut som 

det er en utfordring å få disse vervet som varige medlemmer. Båtlagets nye, åpne Facebookside er 

også blitt brukt som markedsføringssted. I tillegg til betaling kontant og via bankkonto er Vipps er 

innført som betalingsmetode.  

 

Sommerseilas 

Det ble gjennomført tre uker sommerseilas i 2016, i perioden 2. -30. juli. Nidaros og mannskap dro 

nordover, og kom seg til Bindalstraktene før returen måtte settes inn. Første periode med Frode 

Frydenlund som høvis (seks deltakere), neste med Vegard Heide (syv deltakere) og siste med Stein 

Arne Sæther  (to deltakere). Tilsammen ble det gjennomført 74 persondøgn, noe som er en nedgang 

fra fjorårets 119 persondøgn (to uker sommerseilas). Ingen ulykker eller skader er blitt rapportert.  

 

Utleie 

Det har vært relativt mye utleie av Nidaros i 2016, følgende er registrert: 

 Båtvakta prosjekt NTNU via Håkon Solberg 

 Privat gruppe via Håkon Solberg 

 Trondheim Kommune via Frode Frydenlund 

 Miljødirektoratet via Ingunn Limstrand 

 Fosen Folkehøyskole leide båten uke 39 



Kurs 

Jenteseglingskurs ble tradisjon tro arrangert, og var fulltegnet og med venteliste. Det var planlagt 

over to dager (22. mai og 30. august), men siste del av kurset ble dessverre ikke avholdt på grunn av 

dårlig vær. Veldig positivt var at jentene fra kurset stilte med lag i Nidarosregattaen! Kursholdere var 

Ingunn Limstrand og Liv Heide.  

Seglkurs ble arrangert av Vegard Heide søndag 13. juni. Dette ble arrangert som et åpent kurs for folk 

med noe seilerfaring, og det ble fulltegnet. Sju deltakere deltok, både medlemmer og ikke-

medlemmer. Det var fint seilingsvær, og deltakerene fikk både en god innføring i roteknikk, 

seilingsteori og prøvd ulike roller under seilas.  

Takk til kursholdere for deres bidrag i å øke seilkompetansen i og utenfor båtlaget!  

 

Dugnadsaktivitet 

Utsett ble arrangert lørdag 9. april (pluss to smøredugnader i forkant). Det var godt oppmøte, og 

Nidaros ble raskt båret ut og rigget i fint vårvær (men havnet riktig steinhaug i båten...?). Jan Petter 

arrangerte barnevaffelsteikekurs i sin fine anorakk, og det ble servert deilig bacalao. Båten ble seilet i 

tretiden til Trondheim.  

Oppsett ble arrangert i fint høstvær lørdag 1. oktober, og med bra oppslutning. Båten ble etter leie 

av Fosen Folkehøyskole siste uke i september hentet på marinaen i Stadsbygd. Solid og rutinemessig 

gjennomført dugnad! 

Naustdugnad ble arrangert to ettermiddagsdugnader av Vegard Heide, 25. august og 8. september. 

Hovedfokus var vedlikehold av taket, som er blitt skrapet, tjærebredd og behandlet med lyse. God 

innsats av gjengen som har deltatt, og takk til Vegard som har tatt initiativet! 

Vask Gulskuret: nok en gang, Ingrid Berg har gjort en utenomjordisk god innsats på vask av Gulskuret 

og skaffet Nidaros en solid inntekt på  6500 kroner. Tusen takk!!! 

 

Andre aktiviteter 

Sjørøverseilas ble arrangert 27. august, som et familieorientert arrangement for båtlagets 

medlemmer. Det var full båt, og i tillegg var det med både en følgebåt og en færing. Jon Petter var 

primus motor sjørøver 110%. Det var skattejakt, og fornøyde & storøyde barn gravde opp gull og 

edelsteiner på Munkholmen. 

Nidarosregatta ble arrangert 4. juni, og det var to påmeldte båter (Nidaros og en færing). På grunn av 

lite vind ble regattaen noe amputert, men deltakerene koste seg uansett på fjorden.  

Årsmøte/nyttårsnikkersball ble arrangert lørdag 23. januar, i strålende vinterskrud og fullmåne på 

Damhaugen. Årsmøte-referat er tidligere sendt ut. Nyttårsnikkersballet ble avhold på beste vis, med 

både gode taler, allsang og vakkert trompetspill. Et fint tilskudd var den nye gapahuken utenfor 

hytta, som ble brukt til bålfyring og kos.  

 

Informasjonsarbeid 

Olav Skundberg har gjort en solid innsats med å holde båtlagets venner oppdatert, både på Nidaros 

sine nettsider og nettsiden Trdevents.no. Det er laget en ny, åpen facebook-side for båtlaget, takket 

være et godt initiativ av Håkon Solberg! Denne brukes til å markedsføre arrangementer både for 

medlemmer og ikke-medlemmer, mens den gamle, lukkede gruppen kun er for medlemmer og kan 

brukes til interne diskusjoner etc. I tillegg har det stort sett blitt sendt ut mail fra høvedsmannsrådet 

til medlemmer i forbindelse med onsdagsseilas. Det er ikke gitt ut noen utgaver av Vengblekka i 

2016.  

 

 

 



Grupper 

Båt: Nidaros har generelt vært i god stand denne sesongen, blant annet takket være god innsats på 

utsett og oppsett. Råte ble oppdaget på våren i en bete, og etter nærmere ettersyn viste denne å 

være helt gjennområtten. Den ble byttet i forkant av utsettet av Einar Borgfjord. Deler av stråkjølen 

ble også byttet, samt en del kramper for hele kjølen. Det er i tillegg observert at en bjelke under 

plattingen er råtten og må skiftes snarlig, og at det er litt råte i vengtaket rundt ovnsrøret.  

Rigg- og seil: på grunn av manglende rigg- og seilansvarlig har det ikke vært noe koordinert aktivitet i 

gruppen i 2016. Seilet og rigg har fungert tilfredsstillende, og det er ordnet både ny råduk og bras i 

sommer. Det er observert behov for noe vedlikehold, blant annet er det en del dårlige søftebånd, og 

både toppseglskaut og skiva/hjulet for storsegldraget er slitt og bør skiftes. Det har vært litt 

problemer med at den nye vindfløya henger seg opp. Det har ikke vært noen barkedugnad i 2016, 

men vi har bark liggende. I følge båtansvarlig så bør seglet holde en sesong til, kanskje fler.  

Motor:  det har ikke vært så mye å melde fra 2016, motoren har fått vanlig stell og fungert bra og 

uten uforventede overraskelser. For kommende sesong er det planlagt å bedre støydemping fra 

motoren.  

 

Ny flytebrygge 

Etter fjorhøstens eksil i brattørabassenget ble Nidaros flyttet tilbake til ny flytebrygge på Fosenkaia 

på vårparten. Den nye flytebrygga er laget på dugnad av flytebryggegruppa i Kystlaget, og Nidaros 

har fått en fin båtplass ytterst.  

 

-------------------------------------------- 

 

 

Styret 2016 takker for året som har gått!  Med beste hilsen fra:  

Åsmund Sæther, Ingrid Slungaard Myklebust, Olav Skundberg og Stein Tore Wien 

 


