
Båtlaget Nidaros  
Årsmelding 2017 
 

 

 

Styret 

Åsmund Sæther (leder), Anne Lien (kasserer), Håkon Solberg (kystlagskontakt), Olav Skundberg (web 

og info) og Stein Tore Wien (skriver). Sju styremøter er blitt avholdt.  

Andre verv 

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

Båtansvarlig   Vegard Heide 

Seil- og riggansvarlig  Mangler 

Naustansvarlig   Mangler 

Motoransvarlig   Frode Frydenlund 

Valgkomite   Ingrid Berg, Audun Sødal, Jan-Petter Huberth Hansen 

 

Medlemmer  

Båtlaget hadde 50 medlemmer i seilingssesongen 2017. 28 er livsvarige medlemmer, og 22 er 

betalende medlemmer. I forhold til 2016 er dette en netto nedgang på ett medlem. I tillegg kommer 

det en ny innmelding på tampen av året som bringer oss foreløpig i balanse med tanke på antall 

medlemmer.  

 

Onsdagsseiling 

Har vært arrangert fra slutten av april til andre halvdel av september. Det var planlagt 15 

onsdagsseiling, og bortsett fra en seilas som måtte avlyses på grunn av manglende kvalifisert 

mannskap og mye vind har planen blitt holdt. Oppmøtet har generelt vært godt, og en har ved 

enkelttilfeller måtte la folk være igjen på land. Et nøyaktig tall på antall seilingsdager har ikke vært 

mulig å oppdrive, hovedsakelig grunnet at loggboken ble glemt i naustet på Stadsbygd ved oppsett.  

Med et estimert gjennomsnitt på ti deltakere pr. onsdag gir det et overslag på 140 seilingsdager.  

 

Nytt av året er at båtlaget har kjøpt inn 6 flytevester som er til utleie. Dette har vært et mye brukt 

tilbud, spesielt blant nye seilere. I år som i fjor utgjør «turistseilere» en stor andel av 

onsdagskontingenten, men dessverre har ikke dette resultert i noen stor økning i antall medlemmer.  

 

To onsdagsseilinger på høsten har blitt arrangert som seilkurs under navnet «Lær i leia». Det har da 

vært ekstra fokus på seilingsteknikk, og en har satt et maks tak på ti deltakere. Kursene har vært 

støttet økonomisk fra Forbundet Kysten.  

 

Sommerseilas 

Det ble gjennomført tre uker sommerseilas i 2017, i perioden 7.-30. juli. Vegard og Liv Heide hadde 

båten første uken (sju deltakere), hvor de seilte fra Trondheim til øyriket i området Fosen, Frøya og 

Hitra. Håkon Solberg ledet etappe to (sju deltakere), og debuterte dermed som høvis på 

sommerseilas. Båten gikk da fra Hitra via Ytre Smøla til Kristiansund, hvor båten deltok på 

landsstevne. Det hører med til historien at Nidaros gikk seirende ut av regattaen i fembøringklassen - 

med Heide og Eide-familiene som innleid mannskap. Etter en uke landligge i Kristiansund ble siste 



etappe ledet av Stein Arne Sæther (tre deltakere), som seilte Nidaros i frisk vind «straka vegen» fra 

Kristiansund tilbake til Trondheim. Det var i utgangspunktet planlagt en fjerde seilingsuke, men pga. 

sykdom måtte den kanselleres. Ingen uhell ble rapportert. En ny nødpeilesender ble installert i 

forkant av seilasen (den gamle måtte pga. batteri kasseres) og har fungert som den skulle. Totalt 

antall seilingsdøgn var 76, omtrent det samme som i 2016. Det er registrert at vi mangler at lengre 

fortøyningstau, og at både førstehjelpsutstyr og bestikkasse trenger en gjennomgang. I tillegg bør en 

vurdere litt vedlikehold av teltet, spesielt strikkene/bardunene begynner å bli morkne.  

 

Kurs 

Det har vært et relativt rolig år for båtlaget med tanke på kursvirksomhet. I tillegg til «Lær i leia» så 

arrangerte Håkon Solberg sin sommerseilingsuke som et seilingskurs. Takk til Håkon og Åsmund som 

har tatt et ekstra ansvar i året som gikk for å videreformidle seilglede og kunnskap.  

 

Dugnadsaktivitet 

Barkedugnad: 24. juni dro Øyvin Sæther med barkedisipler til Budal og fikk en god opplæring i 

barkingens gleder. Tross noe ustødig vær var det et flott arrangement med rom for både praktisk 

håndtverk og høytsvevende filosofi.  

Miljødugnad: 6. mai ble nasjonal strandryddedag av Forbundet Kysten. Nidaros deltok, og 

mannskapet ledet av Audun ryddet søppel i fjæra på strekningen Trolla-Flakk.  

Rydding grønnskuret: 9. mai ble boden i grønnskuret ryddet, noe som absolutt var på overtid. Den 

ble tømt fullstendig, og man tok en gjennomgang av alt lagret materiale. Det var store mengder 

unyttige ting/skrot/etc. som ble sortert ut og kastet. Takk til Frode og Åsmund for et godt initiativ.  

Utsett/jubileumsfest: fjorårets utsett 22. april ble arrangert som en kombinert dugnad og 20-års 

jubileumsfest for båtlaget. I forkant av dugnaden ble det arrangert én smøredugnad. Det ble et 

kjempeflott arrangement, hvor både dagens aktive medlemmer og tidligere Nidaros-seilere deltok. 

Jubileumsmiddagen ble holdt på museet, og det var plass til både mange flotte taler, gamle bilder og 

ikke minst flott musikk fra kveldens husband. Vel blåst! Båten ble seilt tilbake til Trondheim søndag. 

Det var en del utfordringer med selve utsettet av båten på grunn av ugunstig fjære, så dette var en 

påminnelse på at naturens rytme må sette rammene.  

Oppsett: ble arrangert sammen med Braute sitt oppsett 7. oktober. Det var i tillegg flere 

arrangement på museet (som åpnet sitt nye museumsbygg i noen måneder før), så det var folksomt 

på Stadsbygd denne dagen. På grunn av svært høy flo og mange bærevillige ble Nidaros løftet inn i 

naustet på rekordtid. Tilfar i båten ble skrubbet og tjæret. Både utsett og oppsett ble ledet i beste stil 

av Vegard.  

Vask Gulskuret: nok en gang, Ingrid Berg har gjort en overstrålende superfabuløs god innsats med  

vask av Gulskuret ni 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 2017 og etterfølgende nyttårsnikkersball 

arrangert på Damhaugen, første fullmåne etter nyttår 11. februar. Det ble både skøyting på 

Holstdammen, fyring i gapahuken og en koselig kurvfest. Referat for årmøtet ble sendt ut i etterkant. 

Nidarosregattaen: ble avholdt 11. juni, dagen etter Kystens Dag-arrangementet. I år ble regattaen 

ledet av Frode, og det var god deltakelse med totalt fem båter. Været var nok mest egnet for 

solbading og ikke skarpseiling, så regattaen måtte etter hvert avlyses på grunn av manglende 

fremdrift.  



Piratseiling: var planlagt 3. september, men måtte dessverre avlyses da Stein Tore ikke klarte å 

rekruttere et fullt mannskap. Bedre lykke neste år! 

Velkommen om bord: 20. juni tok Åsmund med en gjeng flyktninger, hovedsakelig fra Syria, med på 

seil- og fisketur på fjorden.  Arrangementet ble støttet økonomisk av Forbundet Kysten.  

Omvisning: i tillegg har Åsmund gjennomført to større omvisninger i båten, for NTNU Internasjonal 

seksjon og en gruppe italienske skoleelever på utveksling til Malvik Videregående skole.  

Annet: Forbundet Kysten spilte i året som gikk inn en flott rekrutteringsfilm, hvor de fulgte Nidaros 

under en seilas på fjorden.  

 

Utleie 

I 2017 har Nidaros vært utleid til følgende arrangementer:  

• Miljødirektoratet via Ingunn Limstrand 

• Deltakere ved Fiskerimessen Aqua Nor, Audun og Olav var mannskap 

• Privat helgetur, Morten Pedersen 

 

Informasjonsdistribusjon 

Olav og Håkon har gjort en god innsats for å holde både nettside, facebook-sider og trdevents.no 

oppdatert med tanke på båtlagets aktiviteter. I tillegg er det blitt hengt opp en laminert plakat på 

Fosenkaia for å reklamere for båtlaget. Det har stort sett blitt sendt ut mail fra styret til medlemmer i 

forbindelse med onsdagsseiling. Nytt av året er at vi har samlet inn mailadresser til nye seilere på 

onsdagsseilinger, slik at de som ønsker mer informasjon får dette i etterkant.  

 

Grupper 

Båt: det er noe råte i løftingtaket ved ovnsrøret, og plata rundt er utvidet noe. Løsningen er litt 

improvisert, men ser ut til å fungere godt. Råten ser ikke ut til å utvikle seg lenger. Vi bør ta ut noen 

saum og kjølspiker i skroget for å se tilstanden til disse og om det er behov for erstatning.   

Rigg- og seil: som i 2016 så har vi i forrige år manglet rigg- og seilansvarlig. Seil og rigg har fungert 

som den skal. Bras og toppseglskaut er skiftet ut, og Vegard jobber med å lage et nytt hovedsignat 

(som har vært borte en stund). I tillegg er hjulet i storseildraget skiftet ut. I følge båtansvarlig bør 

storseilet holde en eller to sesonger til, men vi må forberede oss på enten å sy et nytt da evt. utbedre 

hjørnene ved å spleise inn telner. Det ble som tidligere nevnt avholdt barkedugnad i vår. 

Motor: motoren har fungert bra i året som har gått, og bortsett fra skifte av lensepumpe og 

forbruksbatteri har det vært lite aktivitet i gruppa.  

Høvedsmannsrådet: har arrangert høvedpils, og har i 2017 godkjent en ny høvedsmann; Åsmund! 

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

arrangerte fjorårets sommerseilas.  

 

Takk for året som har gått, og med ønsker om et flott seilingsår i 2018! 

Hilsen styret i 2017 - Åsmund Sæther, Anne Lien, Olav Skundberg, Håkon Solberg og Stein Tore Wien 


