
Båtlaget Nidaros 

Årsmelding 2019  

 

Styret: 

Kjetil Sildnes (leder), Anne Lien (kasserer), Stein Arne Sæther (kystlagskontakt), Stein Tore Wien (web 
administrator) og Morten Pedersen  (skrivar).  

Fem styremøter er blitt avholdt siden forrige årsmøte.  

Andre verv: 

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

Båtansvarlig Vegard Heide 

Seil- og riggansvarlige Gunnar Austrheim og Stein Arne Sæther 

Naustansvarlig Naustet styres for tiden av styret 

Motoransvarlig  Frode Frydenlund 

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

Medlemmer 

I 2019 har båtlaget 28 livsvarige medlemmer, og 33 betalende medlemmer. Dette er en økning på 7 
betalende medlemmer fra 2018.  

Onsdagsseiling 

Dette året har det vært gjennomført sju åpne onsdagsseilinger, og sju medlemsseilinger, fra 8. mai til 11. 
september. Ordningen med oppdeling i medlemsseiling og åpne seilaser for alle, fungerer godt. Alle 
planlagte seilinger har vært gjennomført, med unntak av én seiling på tampen av sesongen, som følge av 
litt tidligere oppsett enn planlagt.  

Loggboken har ikke vært ført før den ble gjenoppdaget fra og med sommerseilasen i starten av juli. 
Dette gjør det litt vanskelig å få presis oversikt over seilingene tidlig på sommeren.  

Vi har justert  litt på hvilke halskarer og høviser som settes opp på samme onsdagsseiling denne 
sesongen, slik at flest mulig over tid får seile med hverandre og utveksle erfaringer.  



Deltakelsen varierer som vanlig noe, fra 3-4 personer til helt full båt. Dette er nok både avhengig av vær, 
annonsering, ferieavvikling og enkelte tilfeldigheter, for eksempel om medlemmer eller andre inviterer 
med seg kjentfolk på tur.  

Sommerseilas 

Nidaros har vært på sommerseilas i tre uker i år.  Båten var tilbake i Trondheim 18. - 22. juli, for å delta 
på Forbundet  Kystens landsstevne. 

- Vegard Heide var skipper den første uken, fra torsdag 4. Juli til lørdag 13. juli. Turen gikk fra Stadsbygd, 
ut fjorden og rundt Frøya, blant annet via Intian, Bogøyvær, Sula, Kya og rundt Slettringen, før de tilslutt 
overlot båten til neste gjeng på Sandstad.  

- Erlend Skei var høvedsmann neste uke, fra lørdag 13. juli til torsdag 18. juli. Nå gikk turen fra Sandstad, 
og de brukte dagene på skjærgårdscruise på nordøstsiden av Hitra, og var blant annet innom Herøya, 
Tistillan og Knarrlagsundet, før de satte kursen mot Trondheim, via Brekstad og Rødberget.  

- Åsmund Sæther tok båten ut fra Skansen i Trondheim mandag 22. juli, etter Kystens landsstevne. De 
dro ut fjorden og var  innom Brekstad, Storfosna og Gjæsingen på vei ut til Sula, før satte kursen østover 
igjen, og var innom Kråkvåg, Sjursvika og Kvithyll på returen. De var tilbake i Trondheim fredag 26. juli.  

Kurs 

I år ble det avholdt jenteseglingskurs 3. september, med Ingunn Limstrand og Liv Heide som kyndige 
kursledere. Kurset ble raskt fullbooket med ni kursdeltagere. Deltakerne ga veldig gode 
tilbakemeldinger.  

Vi søkte og fikk innvilget midler fra Forbundet Kysten til to turer med “Velkommen om bord”. Dette er 
turer der flyktninger og nye landsmenn får en introduksjon til livet på sjøen. Dessverre rakk vi ikke å 
gjennomføre disse turene i år, og midlene må eventuelt søkes om på nytt neste år, dersom Forbundet 
Kysten viderefører ordningen.  

Dugnadsaktivitet 

Utsett: Søndag 5. mai satte vi ut Nidaros fra naustet på Stadsbygd. Utsettet gikk fint, med tilstrekkelig 
mannskap til å få båten ned i fjæra. Med full flo midt på dagen og mye vann i Prestelva, ble det litt 
hektisk med å snu båten og komme seg ut renna etter lasting, rigging og mat. Slik oppdaget vi også at 
girhendelen var koblet motsatt vei av tidligere, og båten havnet på tvers i renna. Med snarrådig innsats 
fra dugnadsgjengen på land, fikk vi båten løs. Ingen skader utover en avrevet stråkjølhake. Vi hadde 
deretter en fin og problemfri seilas inn til byen.   

Oppsett: Vi tok båten på land lørdag 28. september, to uker tidligere enn planlagt. Opprinnelig dato falt 
sammen med starten av høstferien, og floa passet også bedre denne dagen. Med ca 15-20 frammøtte 
nidarosinger, en sprek og bærekraftig gjeng fra folkehøgskolen og litt folk fra båtlaget rundt Munin, ble 
både Nidaros og Munin tatt på land denne dagen. Været var strålende, og vi fikk dermed vasket båt, 
tilfar og utstyr. I tillegg ble mye av tiljer, samt lettbåten smurt samtidig.  



I forkant av utsett og oppsett har Liv og Vegard Heide gjort en solid innsats med planlegging og 
gjennomføring av disse dugnadene. I tillegg fikk de gjennomført smøredugnad, med tjærebreing 
innvendig og utvendig 3. april, og dugnad med priming og bunnstoff 1. mai.  

I etterkant av oppsett har motorgruppa hatt dugnad med vintervedlikehold på motor.  

Vask Gulskuret: I 2019 har både Ingrid Berg og Åsmund Sæther sørget for vask av Gulskuret 1. halvår, 
noe som gir gode kroner i kassa.  

Vi må bare bøye oss i støvet atter en gang for alle som har bidratt i årets forskjellige dugnader, dette er 
et avgjørende grunnlag for driften av Nidaros! 

Andre arrangementer  

Årsmøte/nyttårsnikkersball: Tradisjonen tro ble årsmøtet for 2019 og etterfølgende nyttårsnikkersball 
arrangert på Damhaugen, ved første fullmåne etter nyttår 19. januar.  Det var rundt 20 medlemmer som 
møtte opp. En trivelig kveld, og referatet ble sendt ut i etterkant av møtet. 

Kystens landsstevne: Nidaros var til stede under hele landsstevnet i Trondheim i sommer. Deltagelse, og 
seier i vår klasse i lørdagens landsstevne-regatta var veldig hyggelig. Vegard og Liv Heide hadde 
nøkkelrollene under regattaen, noe som utvilsomt bidro sterkt til seieren.  

Piratseiling: Ble gjennomført søndag 1. September. Et svært vellykket arrangement med Kjetil Sildnes 
som sjørøverkaptein og Sara Zambon som halskar. Vi fikk låne Fløtmann som landgangsfartøy. Den ble 
tatt med på slep ut til Munkholmen. En artig  skattejakt med åtte fornøyde små og store ombord.  

Utleie 
I 2019 har Nidaros vært utleid til følgende arrangementer: 

- Steinerskolen Trondheim, to turer på én dag, med kystkulturopplegg for 4. klasse ved skolen. 
Kjetil Sildnes var høvedsmann og leide inn Kristoffer Evensen som halskar. Meget gode 
tilbakemeldinger, og skolen har uttrykt ønske om å ha et fast opplegg med utleie.  

- Utleie til Fosen Folkehøgskole, én uke vårutfart, og én uke høstutfart.  

Informasjonsdistribusjon 
Stein Tore har gjort en god jobb med å følge opp nettsider, Facebook og også samkjøre mannskap i 
forkant av onsdagsseilingene. Håkon har vært assisterende IT-hjelp i kulissene og gjort en god jobb for å 
holde laget i gang. Håkon og Åsmund forberedte nye nettsider vinteren 2019, men vi har desverre ikke 
fått disse opp å gå, noe som nå bør bli en prioritert oppgave før seilingssesongen 2020 starter.  

Grupper 
Motor: På senvinteren tok motorgruppa tok seg av koordinering med Stadsbygd båtsenter, som 
reparerte gir og overhalte motor. De har også fulgt opp reklamasjon på giret i ettertid og tatt seg av 
vedlikehold etter oppsettet. Girhendelen ble koblet om etter oppsettet i høst, slik at funksjonen nå er 
slik den var før sesongen 2019. Altså, når du trykker hendelen fra deg (mot styrbord, vekk fra døra), går 
båten framover. En detalj alle høvedsmenn bør merke seg foran 2020-sesongen…..  



Båt, seil og rigg: Utover vanlig smøring og vedlikehold, har det ikke vært behov for større reparasjoner i 
2019. Boline og bras er skiftet ut med nytt tau, og det er laget en kasse til den siste flåten. Før 2020- 
sesongen er det også planlagt å skifte ene skjøtbarmen i løpet av vinteren.  

Høvedsmannsrådet: Det ble arrangert høvedsmannspils på våren, der sommerseilasen ble planlagt, øl 
ble drukket og forhåndsbestilt honning delt ut. Et trivelig arrangement som munnet ut i en bra 
sommerseiling i 2019.  

På hjemmesiden ser vi at vi nå har 13 aktive høvedsmenn. Vi har bare to aktive halskarer på listen, i 
tillegg har Stein Tore Wien i praksis vært godkjent halskar på seilingene i sommer.  

En stor takk for året som har gått, vi ser fram til 2020-sesongen med nye ekspedisjoner og opplevelser! 

Hilsen styret i 2019, Kjetil Sildnes, Anne Lien, Stein Tore Wien, Stein Arne Sæther og Morten Pedersen  

 
 
 
 


