
Båtlaget Nidaros - Årsmelding året 2015 

 
 
Styret: Har bestått av Åsmund Sæther (leder), Ingrid Slungaard Myklebust  (kasserer)  Ingrid 

Berg (kystlagskontakt), Olav Skundberg (web & info) og Audun Sødal (skriver). 

 

Utvalg: 

Høvedmannsutvalget:  Ingunn Limstrand, Tora Heide og Stein Arne Sæther. 

Båtansvarlig:    Vegard Heide, 

Seil- og riggansvarlig:  Anja Torsdatter Kristensen 

Motoransvarlig:   Frode Frydenlund  

 

Medlemmer: Båtlaget hadde til sammen 54 betalende medlemmer i 2015, av disse er 28 

livsvarige medlemmer, 22 voksne- og 4 ungdomsmedlemmer. Dette viser en total nedgang på 

11 medlemmer fra 2014. Nedgangen kan bl.a forklares utfra 2 årsaker; mange meldte seg inn i 

2014 for å få redusert sommerseilasavgift og ca 5 stk har hevdet at årsavgiften på 400,- var for 

høy for hva de fikk igjen og dermed meldte seg ut. Men, fremdeles så ønsker mange 

informasjon om lagets aktiviteter og vil derfor stå på e-mail lista. 

 

Onsdagsseiling:  Har stort sett blitt gjennomført etter planen og med tilfredstillende bra 

oppmøte. Vårsesongen var satt opp med plan for 10 onsdager der totalt 8 er loggført. En 

onsdag ble avlyst pga dårlig vær og en pga manglende mannskap. Høstens sesong var satt opp 

med 9 planlagte onsdager der 8 onsdager er loggført. En onsdagsseilas ble avlyst pga dårlig 

oppmøte. Vi opplevde en god effekt av å annonsere onsdagsseilasen på ‘Det skjer’på 

trdevents.no. Flere ukjente møtte opp etter det og kunne fortalte at de hadde leste om tilbudet 

der. Varsling om hver onsdagseilas har ellers fungert bra og er blitt sendt ut til medlemmene 

via e-post fra høvedsmannsrådet. Takk til alle. 

 

Kombinert Årsmøte/Nyttårsnikkersball: Årets årsmøteball måtte flyttes på kort varsel på 

grunn av uvær og blæst, fra Damhaugen Trolla og til GunnarA sitt hjem i Steinberget. Det var 

rett og slett uforsvarlig å prøve å ta seg fram til Damhaugen denne kvelden. Synd for 

JonPetterM og IngridM som hadde forberedt en tradisjonell stor fest der. Likevel fikk vi 

oppleve meget god stemning hos Gunnar, først med årsmøtet og deretter en meget vellykket 

og sosial fest med tilsammen 18 deltagere. Tusen takk til et fantastisk vertskap også denne 

gangen. Referat fra årmøtet er sendt medlemmen på e-mail. 

 

Langtur/sommerseilas: Det ble gjennomført 2 uker sommerseilas tur/retur Træna i perioden 

4-19 juli. Tilsammen ga dette 119 persondøgn ombord. Første periode med IngunnL som 

høvis. Totalt 8 stk ombord. Uka etter med VegardH som høvis og 9 stk ombord.  

Ingen ulykker eller skader er blitt rapportert inn bortsett fra at nødpeilesenderen ble aktivert 

første uka og som skapte endel telefonaktivitet.  Heldigvis ble ingen stor aksjon iverksatt. 

 

Kurs: Følgende interne kurs er blitt holdt: 

Jenteseglingskurs med 3 meget gode instruktører: Ingunn, Liv og Tora. Første kursveld var 4 

juni og med påfølgende kveld 24 september. Kurset har vært meget populært og med plass til 

max 8 deltakere per kveld. Flere var påmeldt men fikk desverre ikke plass. Det er søkt men 

ikke innvilget økonomisk støtte pga for lavt antall deltakere fordelt over to ulike kvelder. 

Sommerseilasen ble i år arrangert som 2 ulike turkurs der vi har fått støtte fra Studieforbundet 

kultur og tradisjon. Vi takker høvedsmennene for meget sporty innsats og med 

innrapportering. 



Vegard inviterte videre til seglkurs for viderekomne den 5 september. Kurset ble avlyst pga 

liten påmelding. Synd at dette skjer og at vi lar en slik sjanse gå fra oss. Det vil være sunt for 

båtlaget å trene på seilingsteknikk, også blant de mer erfarne. Tusen takk til Vegard som 

velvillig stilte opp.Vi håper på en ny sjanse igjen neste år. 

 

 

Utleie:  
Det har ikke vært arrangert Korsvikaspel dette året og dermed ikke inntekt til laget.  

Utleie en kveld til SINTEF Energi med FrodeF. 

Omvisning ombord en kveld til Helsedirektoratet med ÅsmundS. 

Omvisning ombord en kveld til NTNU med ÅsmundS. 

Utleie en kveld til NTNU med JonPetterM. 

Utleie en kveld med jentegruppe med SteinArneS. 

Ellers ikke utleie til FFH ifm med hverken vår- eller høstutfart. De har sannsynligvis nok 

båter selv nå.  

 

Båtgruppa:  Båten har vært holdt i svært god stand også hele denne sesongen. Seil, rigg, 

motor, dynamo og pumpe har virket hele sesongen. VegardH og HåkonS har snekret mat- og 

kokekiste som ble ferdig i tide før sommerseilasen. Supert! 

Båten står nå ferdig nysmurt og fin i naustet takket være stor innsats under oppsettet og 

dugnad i ettertid. Bra innsats av VegardH med flere. Tusen takk. 

 

Seil og rigg: Seil og rigg har fungert svært bra og er i orden.  

Seilet ble barket i Januar og egen seilfiksekveld ble holdt på skuret i Mars. 

Riggen er i orden og telna smurt. Det trenges ny råduk og gruppa er i gang med planer for å sy 

dette. 

 

Motorgruppa: Har hatt utfordring med  at propellbladene har vært slått skjev og vistnok i 

ubalanse over en tid. Norolv Foss (pensjonert smed på Fosen) fikk propellen til vurdering og 

klarte å reparere denne ilag med VegardH. Total kostnad kr 0,-. Fantastisk! Alternativet hadde 

vært  å kjøpe ny til en nypris ca 16.000,-. Vår bruk i sommer har vist at dette var en suksess. 

Motor med tilbehør har fungert hele sesongen og ellers uten nevneværdige problemer enn 

normalt vedlikehold. Nytt forbruksbatteri er kjøpt inn som del av det naturlige vedlikehold 

 

Utsett: Lørdag 18 april. Meget velykket og raskt utsett i år. Nidaros kom på vannet ca kl 

10:30 og var ferdig rigget rundt kl 14. Bra oppmøte av både store og små. Meget trivelig og 

med felles matservering. AudunS og IngunnL seilet båten hjem samme kveld med hjelp av 2 

nye gjesteseilere. 

 

Oppsett: Lørdag 3 oktober med bra oppslutning.  Litt problem var at floa denne dagen først 

var kl 16. Men oppsettet ble gjenomført som planlagt og folk ble velvillig igjen for å bære 

Nidaros inn litt senere enn vanlig. 

  

Nidarosregatta: Ble igjen arrangert som planlagt etter fjorårets avlysning. Totalt stilte 4 båter 

i klassen skøyte/storbåt. Igjen viste Nidaros sine medlemmer liten interesse for å delta i 

regattaen. Audun oppfordrer jenteseilekurset til å stille men måtte tilslutt være høvedsmann 

selv og fikk med mannskap stort sett utenfor laget. Men vi prøver vel igjen neste år og håper 

på at lagets medlemmer vil stille da.   

 

Medlemskveld ble avhold 25 mars på Gulskuret. Kristine Braaten Steinhovden fra SINTEF 

holdt et meget velykket og inspirerende foredrag om dyrking og bruk av tang og tare til 

matlaging. Tilsammen 12 stk oppmøte på Gulskuret. Takk til OlavS som initiativtaker. 



 

 

Vask av Gulskuret: Ingrid Berg har gjort en fantastisk jobb for båtlaget i år også med å vaske 

lokalet 3 ganger ila våren og 3 ganger ila høsten. Inntekten på 5200,- er gitt til Nidaros. 

Tusen, tusen takk. 

 

Informasjon:.  

Styret har benyttet e-post som hoved kommunikasjons-og informasjonskanal. 

Vår facebook side og nettstedet http://nidaros.batlag.no er holdt oppdatert svært 

tilfredstillende gjennom hele året av Olav Skundberg.  

Styret har også fått laget en ny rekruttering plakat med pris, QR kode og info om båtlaget. 

Plakaten har vært hengt opp i høst på ulike strategiske steder i byen og studieplasser. 

Medlemsbladet Vengblekka har ikke kommet ut med nummer i 2015. 

 

Seglingskalender på nett: Denne ble på nytt aktivert og medlemmene oppfordret til å bruke 

denne for å reservere egen bruk av båten ut over det som er bestemt i aktivitetskallenderen. 

Styret hadde på forhånd lagt inn hele aktivitetsplanen for 2015 før seilingkalenderen ble 

tilgjengelig. 

 

Medlemskap i Redningsselskapet. RS gir ikke fri assistanse til oss når vi har betalende 

gjester. Vi er derfor usikker hvorvidt vi ønsker å være medlem eller ikke.  Vi får rabatt på 

forsikring ved å være medlem. Uavhengig av dette har styret bestemt at vi ønsker at Nidaros 

er totalmedlem og betalt medlemskap for både 2015 og 2016 - om ikke annet støtter vi en god 

sak. 

 

 

 

Med takk og hilsen fra styret 2015 i Nidaros Båtlag:  

 

Åsmund Sæther, Ingrid Berg, Ingrid Slungaard Myklebust, Olav Skundberg og Audun Sødal 

http://nidaros.batlag.no/

