
Båtlaget Nidaros

Årsmelding 2018

Styret

Åsmund Sæther (leder), Anne Lien (kasserer), Håkon Solberg (kystlagskontakt), Stein Tore Wien (web 
og info) og Sara Brækhus Zambon (skriver). Fem styremøter er blitt avholdt.

Andre verv

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

Båtansvarlig Vegard Heide

Seil- og riggansvarlige Gunnar Austerheim og Stein-Arne Sæther

Naustansvarlig Mangler

Motoransvarlig Frode Frydenlund

Valgkomité Ingrid Berg, Audun Sødal og  Jan-Petter Huberth Hansen

Medlemmer

Båtlaget hadde 54 medlemmer i seilingssesongen 2018. 28 er livsvarige medlemmer, og 26 er 
betalende medlemmer. I forhold til 2017 er dette en økning på fire medlemmer. 

Onsdagsseiling

Det har vært arrangert onsdagsseilaser fra starten av mai til første halvdel av september. Det var 
planlagt 16 onsdagsseiling, og i år ble det testet en ny ordning med seilaser forbeholdt medlemmer i 
oddetallsuker, og seilaser åpne for alle i partallsuker. Ordningen har fungert godt med godt oppmøte 
på de fleste gangene, til tross for at det i år ikke ble annonsert på TrdEvents. Et nøyaktig tall på antall 
seilingsdager har ikke vært mulig å oppdrive, hovedsakelig grunnet at loggboken var «borte» frem til 
over sommeren. Fra juni ble seilasene gjennomført uten motor og med start fra Brattørkaia, men det 
førte ikke til store hindringer. 

Sommerseilas

Ingen sommerseilas ble arrangert i år, da det ikke passet for noen høvedsmenn å dra på tur. 

Kurs

Det har vært et relativt rolig år for båtlaget med tanke på kursvirksomhet. “Velkommen om bord”: 2 
ettermiddager i august tok Åsmund, Håkon og Audun med en gjeng flyktninger, hovedsakelig fra 
Syria, med på seil- og fisketur på fjorden. Arrangementet ble støttet økonomisk av Forbundet Kysten.



Dugnadsaktivitet

I juni ble det arrangert fiksedugnad ombord i Nidaros; teltet ble fikset, utstyret i vengen ble 
undersøkt og gjennomgått og ryddet og førstehjelpsutstyret ble rustet opp. 

Utsett: fjorårets utsett 28. april gikk effektivt for seg. For å rekke å komme oss ut fra Museet måtte 
ryddingen av båten skje midtfjords. Alle var enige om at det var en vellykket arrangement, selv om 
den ble i våteste laget for Olav som testet badevannstemperaturen etter et uhendig manøver ved 
montering av styret fra Kark. I forkant av dugnaden ble det arrangert én smøredugnad. 

Oppsett: ble arrangert sammen med Munin sitt oppsett 7. oktober. Mange bunnsolide båtbærere var
fraværende i år, så båtene gikk svært sakte oppover fjæra, men med god hjelp fra Fosen 
Folkehøgskole fikk vi Nidaros og Munin helt inn i naustene.

Vask Gulskuret: nok en gang, Ingrid Berg har gjort en meget god innsats med vask av Gulskuret, 
nesten et tosifret antall ganger og skaffet Nidaros en solid inntekt på flerfoldige tusen kroner. Tusen 
takk!!!

Takk til alle som har deltatt i årets ulike dugnader, vår felles innsats er viktig for båtlaget!

Andre arrangementer

Årsmøte/nyttårsnikkersball: tradisjon tro ble årsmøtet for 2018 og etterfølgende nyttårsnikkersball 
arrangert på Damhaugen, første fullmåne etter nyttår 3. februar. Det var ca 7 medlemmer som møtte
opp på årsmøtet, og til festen ble antallet fordoblet. Det resulterte i  et intimt og koselig kurvfest. 
Referat for årsmøtet ble sendt ut i etterkant.

Nidarosregattaen: utgikk i år. 

Piratseiling: ble gjennomført 2. september, det ble et svært vellykket arrangement, med Kjetil Sildnes
som sjørøverkaptein. Seilingen ble et samarbeid med Kysten og det var flere båter som deltok. Dette 
passet godt siden deltakelsen var stor med mange spente store og små. Turen gikk til Munkholmen 
og skatten ble funnet.

Utleie

I 2018 har Nidaros vært utleid til følgende arrangementer:

• Uninett med Åsmund som mannskap

• Fosen folkehøgskole, Vår- og Høstutfart

• Privat ettermiddagstur, Åsmund

•  Utleie av årer for filmproduksjon

Informasjonsdistribusjon

Stein Tore og Håkon har gjort en god innsats for å holde både nettside, facebook-sider oppdatert 
med tanke på båtlagets aktiviteter. Det har stort sett blitt sendt ut mail fra styret til medlemmer i 
forbindelse med onsdagsseiling. Nytt av året er at vi har laget et dokument der man har kunnet 
melde seg på onsdagsseilasen av interesse. Dette har vært veldig ryddig og lettvint å bruke.



Grupper

Båt: 

Rigg- og seil: 

Motor: motoren har fungert fram til juni. Girakslingen vandret opp gjennom motoren, og siden har 
ikke motoren fungert. Det ble besluttet at man skulle vente med reparasjon til etter oppsett. Resten 
av sesongen ble årene brukt.

Høvedsmannsrådet: har arrangert høvedpils. Høvedsmennene klarte ikke å lage en plan for 
sommerseilasen.

Det er nå 12 aktive høvedsmenn, hvorav 10 som står på «turnuslisten» for onsdagsseiling. 

Takk for året som har gått, og med ønsker om et flott seilingsår i 2019!

Hilsen styret i 2018 - Åsmund Sæther, Anne Lien, Håkon Solberg, Stein Tore Wien og Sara Brækhus 
Zambon


