
Båtlaget Nidaros

Årsmelding 2021

Styret:

Stein Arne Sæther (leder), Ellen Arneberg (kasserer, kystlagskontakt), Jan Petter Huberth Hansen 
(styremedlem), André Sæther Berger (web-administrator) og Gunnar Austrheim (skrivar). 

Det er blitt avholdt seks styremøter siden forrige årsmøte. 

Andre verv:

Høvedsmannsutvalg Ingunn Limstrand (leder), Håkon Solberg, Audun Sødal. 

Båtansvarlig Vegard Heide

Seil- og 
riggansvarlige

Gunnar Austrheim og Øyvin Sæther

Naustansvarlig Naustet styres for tiden av styret

Motoransvarlig Frode Frydenlund

Valgkomité Kjetil Sildnes, Åsmund Sæther, Stein Tore Wien. 

Medlemmer
I 2021 har båtlaget 28 livsvarige medlemmer og 30 betalende medlemmer. 

2021 - et år litt mindre preget av smittevern, koronatilpasning og endringer

Båten har vært på vannet fem måneder siste år: Fra utsett 1. mai til oppsett søndag 3. oktober. 
Onsdagsseilingene ble gjennomført noenlunde som normalt, men hovedsakelig med medlemmer 
ombord. Det har også vært stor deltakelse på årets sommerseilas. 

Onsdagsseiling
Det har vært gjennomført ni onsdagsseilinger i 2021 hovedsakelig som medlemsseilaser, men også 
noen åpne for andre i perioder med mindre restriksjoner. Til sammen 56 personer har deltatt. 

Sommerseilas
Nidaros har i år vært ute på tur fra lørdag 25. juni, fram til båten igjen var tilbake i Trondheim 29. 
juli. Til sammen har vi hatt 133 persondøgn (28 personer vært med, og antall dager er 25). 



 Myk start 25.6-27.6 med Ingunn, Harald, Emmanuel, Dagny, Ellen & Gunnar: Trondheim, 
Storfosna, Uthaug.

 4.7-10.7 Ingunn Limstrand og Liv Heide m/mannskap Maja, Maja, Frøydis, Runa & Anne fra 
Uthaug, Stokkøya, Sør-Gjæslingan, Rørvik, Ylvingen, Brønnøysund. 

 11.-12.7 Brønnøysund-Ylvingen 

 13.-18.7 Vegard m/mannskap i området rundt Vega. 

 18.-25.7 Audun m/mannskap Frode, Ingrid, Christine, Jan-Petter fra Brønnøysund til 
Kuringen.

 29.7 Åsmund m/mannskap Maren & Malin. Kuringen - Trondheim

Her følger en logg fra distansen Brønnøysund – Kuringen (Stokksundet), med seilere: Audun Sødal
(høvis),  Frode  Frydenlund  (halskar),  Ingrid  Berg,  Christine  Seyferth  og  Jan  Petter  Huberth
Hansen.

Vi overtok Nidaros i Brønnøysund en reinfull søndag ettermiddag.  Men til tross dårlige værutsikter 
så satte vi seil mandag ettermiddag etter mobilisering i byen. Kom ikke lenger enn til Møyhamna 
etter 2 timer første dag før vi måtte gi opp for vær og vind. I stedet ble det en flott tur til fots opp i 
hullet i Torghatten. Neste dag ble det derimot langseilas. Kort stopp på både Leka og i Rørvik før vi 
krysset over Folla om natta. God erfaring å ta med seg en nattseilas med tente fyrlykter og 
krysspeilinger gitt av lyssektorer. Kom fram til Lausnes først 05 om morgenen. Og der ble vi liggende i
2 døgn værfast. Se ellers egen artikkel om oss i Flatangernytt.no den 22.07. Endelig fikk vi 
værendring og kunne trygt passere Buholmråsa til overnatting i Yttervågen på Skjervøya. Flott havn 
som kan anbefales. Neste gode havn ble Værøy der vi lå i uthavn til ankers. Planen var å nå tilbake til 
Trondheim ila helga. Det rakk vi dessverre ikke og måtte derfor legge igjen Nidaros i Kuringvågen 
Marina i Stokksundet for deretter å ta bussen hjem. Takk til en flott sammensveiset gjeng som holdt 
humøret helt på topp hele uka. Sjeldent har vi sittet sammen så trangt inni vengen og fyrt så mye i 
vedovnen. En takk også til Åsmund som seilte Nidaros hjem noen dager senere.



Mannskapsbilde i  godvær:  Ingrid Berg,  Frode
Frydenlund, Christine Seyferth, Jan Petter
Huberth Hansen og Audun Sødal

Andre turer
I tillegg til sommerseilasen lånte også Morten båten til en hyggelig familietur med venner den 13.- 
16. mai. Trondheim, Utsetøya, Hasselvika mm. 

2. mai: Jon-Petter m/mannskap fra M/S Ona (kystverket) på velferdstur

6. mai. Kveldstur for Morten med seks studenter fra tradisjonelt bygghåndverk ved NTNU 

Søndag 5. september. Piratseiling: Nidaros var fylt opp med 14 nifse (5 voksne  + 9 barn), men 
koronatilpassede pirater, mens Stein «Swashbuckler» Tore og Ingrid «Toothless» Berg  i tillegg rodde
færingen utover til Munkholmen. De fant både skatten, det fine været og den gode 
piratstemningen! 

Kurs
I år ble det avholdt seilkurs 26. august med Ingunn Limstrand og Liv Heide. Det ble satt maks antall 
på syv deltakere, og kurset var fulltegnet. Dessverre lite vind (stille), sol, hyggelig stemning og nyttige
øvelser («mann over bord» og motortrening).

Den første uken av sommerseilasen var også innmeldt som seilkurs med til sammen fem deltakere.  

Dugnadsaktivitet

Smøredugnad: 24. april gjennomførte Liv, Vegard, Jan-Petter, André, Jon og Gunnar smøredugnad 
(inkludert bunnsmøring) på Stadsbygd.

Utsett: Lørdag 1. mai. 24 deltagere. Utsettet gikk fint, med tilstrekkelig mannskap til å få båten ned i 
fjæra. Gunnar, Ingunn, Tomaz, Jon & Berit hadde deretter en fin seilas inn til byen.



Oppsett: Båten ble satt på land søndag 3. oktober. 15 medlemmer m/venner samt hjelp fra elever 
ved Fosen Folkehøyskole (7-8 stk) var nok for å få båten vel i naust etter tømming og vasking. 
Lettbåt, tiljer og noe av riggen ble smurt samtidig. Det ble banket rust av jern som også ble malt. Alt i
alt er båten i god stand.

Motorgruppen ved Audun et al tok motorvedlikeholdet.

I det store og hele er dugnadsinnsats og engasjement livsnerven i båtlaget Nidaros, og det er godt å 
merke hvordan lagets medlemmer sørger for at Nidaros brukes og vedlikeholdes på en god måte! 

Andre arrangementer 

Årsmøte/nyttårsnikkersball: Årsmøtet 2021 foregikk på Teams 28.1 med 21 deltagere. 



Utleie
31.8 Røde Kors leide båten for velferdstur for sine frivillige med mannskap (Ingunn & 
Gunnar). Forferdelig vær med veldig hyggelige folk.

I 2021 ble Nidaros leid ut til Fosen Folkehøgskole i uke 39, 6 døgn (26.9. – 1.10), men ingen utleie på 
vårparten. 

FFHS leide også seglet en periode i oktober-november.

Grupper
Motorgruppa: Gruppa har med Frode og Audun i spissen utført vanlig vedlikehold ved utsett og 
oppsett i 2021. Trenger gruppen lærlinger?

Båt, seil og rigg: Det har vært utført reparasjoner både på storseilet og toppseilet. Seilene begynner 
å bli godt slitt.  

Høvedsmannsrådet: Det ble arrangert digital høvedsmannspils på Teams den 28. april, der xx 
høviser deltok.  

Status for båten
Oppdaga noe råte i ene enden av masterkjerringa under oppsettet. Dette bør hogges reint slik at det 
ikke utvikler seg videre. Om det ikke er mye mer omfattende enn det så ut, har det ikke praktisk 
betydning, slik at vi kan bruke denne mange år enda.
Vi trenger å fornye et av taua i riggen.
 Seglet er antakelig litt for slitt til å brukes en hel sesong til, så vi bør få sydd nytt segl i løpet av 
vinteren. Vegard kan være bas for det. Han ser for seg å starte med ei helg (helst 2 dager), og så 
fortsette 3-4 enkeltkvelder. Aktuelt lokale er museet på Stadsbygda. Samla materialkostnader er 
mellom 10 000 og 20 000.

Hilsen styret i 2021: Stein Arne Sæther, Ellen Arneberg, André Sæther Berger, Jan Petter Huberth 
Hansen og Gunnar Austrheim.


