
Årsmelding 2008

Styret har bestått av Stein Arne Sæther (leder), Ingunn
Limstrand (båtansv.), Sigurd Bjørke (kasserer), Signe
Christensen-Dalsgaard (sekretær) og Monika Dybdahl
Jakobsen (permittert fra styret 15.03.08 og ut året).

Høvedmannsutvalget har bestått av Berit Fonnes (leder),
Gunnar Austrheim, Jon Lippe og Petter Nergaard.

Båtlaget har til sammen 94 medlemmer (97 i 2007), av
disse er 28 livsvarige medlemmer og 66 ordinære
medlemmer (69 i 2007). 

Segling:
2008 2007 2006 2005 2004 2003

P
er

so
n

d
ø

g
n

sommer 117 92 126 89 65 110
ons 118 93 110 115 114 62
andre 63 34 53 42 5 57
kurs 37 30 34 50 46 11
totalt 345 249 323 296 230 240

D
ag

er turdager 47 38 48 43 43 50
utleie 21 21 14 5 13 7
totalt 68 59 62 48 56 57

Første tur: 12.april, fra Stadsbygd til Trondheim.
Siste tur: 4.okt, folkehøgskolen på høstutfart til oppsett.

Sommerseilasen:
4/7-25/7: Nidaros ble seilt til Fosnavåg og deltok på
Kystens landsstevne der. I Fosnavår deltog Nidaros i
regatta og vant råseilsregattaen!!! Stor gratulasjon til
mannskapet! Båten ble benyttet til sammen 22 dager, med
totalt 117 persondøgn. 
 Sommertur-ruten:
4/7-11/7: Trondheim-Molde 
12/7-18/7: Molde-Fosnavåg
18/7-25/7: Fosnavåg-Trondheim 
Småturer:
• Onsdagsseilaser: Segling på 16 onsdager, med ca

118 personer om bord.

• Andre kveldsturer/søndagsturer: 6 turer med 33
personer.

• Helgetur (fred.-sønd.): 1 (tre dager) med 10 personer
Tilsammen: 25 dager, 181 persondøgn 

Seilkurs med Lena Börjesson    
2- 4. mai, i samarbeid med Fosen Folkehøgskole, 
9 deltagere og Lena. 
Seilkurs for damer med Ingunn Limstrand
Lørdag 7.juni, 10 jenter om bord. Mye sol og lite vind –
men totalt sett en kjempefin dag på sjøen.
Tilsammen: 4 dager på kurs / 37 persondøgn

Utleie: 
FHS: Vårutfart 5 dager
         Høstutfart 5 dager
Seilkurs 4 dager
Korsvikaspillet 6 dager
Reklame (klipp og lim) 1 dag
Til sammen 21 dager

Andre aktiviteter:
Medlemsbladet Vengblekka kom ut med bare ett
nummer i 2008. Medlemmer med tilgang på internett har
for det meste fått den elektronisk, andre via vanlig
postgang. En del hasteinformasjon om onsdagsseilinger,
dugnader og andre arrangementer gikk også som e-post i
2008, noe som letter informasjonsarbeidet betraktelig.
Nettstedet vårt: http://nidaros.batlag.no/ er holdt
oppdatert gjennom hele året.

Nyttårsknikkersball  på Damhaugen ble arrangert lørdag
26. januar. Omtrent samme oppslutning som de to første
årene (ca 13 medl.)

Utsettdugnad lørdag 12.april: Årets utsett ble en
strålende dag med stort oppmøte (38 voksne og 16 barn),
Nidaros ble seilt til Trondheim på lørdagskvelden.

Kaiplass: Grunnet stenging av Skansen bru på våren og
noe av høsten 2008, har Nidaros ligget en stor del av året
ved en flytebrygge i Brattørbassenget. 

Korsvikaspillet: Nidaros deltok 17.-22.06, i alt 6 dager, i
alt 47 persondøgn. Mye gøy og god inntekt til båtlaget.
Takk til Hjørdis Helsø og Forde Frydenlund!

Treningsseilas: Det ble i 2008 arrangert tre
treningsseilaser rettet mot kommende halskarer og
høvedsmenn. Det ble tre flotte kvelder med mye drilling i
diverse manøvre.

Nytt seil: Etter iherdig innsats fra ivrige medlemmer ble
Nidaros sitt nye seil ferdig i 2008. Jomfruturen gikk 2.
juli, men seilet ble ikke tatt med på sommerseilasen. Det
er nå i ferd med å bli seilt inn.

Barkeinnsamling i Budal: 11 medlemmer møttes på
gården til Sigmund Kvaløy Sætereng og fikk ta så mye
bark vi trengte. Barken er lagt til tørk på en låve.

Barking: Gammelseglet er blitt barket. 

Nyprammen: Båtbyggergruppen hadde ikke kapasitet til
å få bygget «Kark II». Jobben ble derfor gitt videre til en
gruppe ivrige elever på båtbyggerlinjen på FHS. Vi
gleder oss til å se resultatet. 

Oppsettdugnaden 4. oktober: Litt labert oppmøte med
bare 10-12 Nidaros-medlemmer. Men vi fikk god hjelp
fra Fosen folkehøyskole, og båten kom seg godt i naust.
Båten ble rengjort, men ikke smurt.

Status fra Høvedsmannsutvalget: Tora Heide er
godkjent som halskar. Audun Sødal er godkjent som
høvedsmann.

Januar 2008,
Stein Arne Sæther, Ingunn Limstrand, Sigurd
Bjørke, Monika Dybdahl Jakobsen, Signe
Christensen-Dalsgaard
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