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Det har vært stor aktivitet og interesse både rundt 
sommerens høydepunkt – nemlig årets sommerseilas og 
ellers seiling i det fantastiske finværet vi har hatt i 
sommer! 

�
6RPPHUVHLODVHQ�
som i år gikk for seg på trøndelagskysten ble gjennomført 
med tre svært fornøyde ”ukeslag”.  Både båt og 
mannskap har sett ut til å ha fungert ypperlig! Følg med  
for annonsering av eventuell mimrekveld. 
NB! For de som ikke har betalt for sommerseilasen, 
minner vi om at døgnprisen er på 110,- for ordinære 
medlemmer og 60,- for livsvarige medlemmer. Beløpet 
betales til kontonr. ovenfor. 
 

+¡VWHQV�DNWLYLWHWHU�
Det satses på aktivitetskvelder på onsdagene i høst slik 
som i fjor. Vi har ingen plan klar for dette enda.  
Ivar har signalisert at det blir krabbekveld! Meld gjerne 
fra til oss om andre aktiviteter. 
 

7LOV\Q�
Enkelte er kanskje usikker på hva det ukentlige tilsynet 
med båten innebærer. I hovedpunkt er det følgende: 
Båten må ses hver dag, sjekk at båten ligger bra, og at 
fortøyning og fenderne er OK. Om det er for mye vann i 
båten, sjekk at pumpa virker, evt. håndøs båten med 
bøtte. Meld fra til styret hvis det oppdages noe unormalt. 
1%� I vengen ligger det en WLOV\QVERN hvor kommentarer 
etter endt tilsyn skal føres inn! I skuret henger nøkkel til 
vengen. 
 

+¡VWHQV�RSSVHWW�
vil foregå ������RNWREHU (NB endring fra tidligere 
planer). Nedrigging, tømming, motorvedlikehold og 
vasking av båten foregår på lørdag kl:12. Selve oppsettet 
vil foregå på søndag i 13-tida. Det er viktig at så mange 
som mulig møter opp fordi vi i år ikke får hjelp av 
mannskapet på Braute. Se oppslag på skuret!  
Meld interesse for å bli med til Hans Göran Eriksson, 
båtansvarlig – tlf. 7392 0081, H�SRVW��
+DQV�*�(ULNVVRQ#DKV�KLVW�QR 

$NWLYLWHWVSODQHQ�
er lagt ved. Denne må studeres nøye av alle. Det er satt 
opp vaktturnus og ansvar for onsdagssegling for resten av 
sesongen. Sørg for å bytte dersom du ikke kan på det 
oppsatte tidspunktet! Den oppdateres jevnlig på 
nettsidene våre. 
 

1LGDURV�Sn�QHWW�
Følg med på Nidaros sin hjemmeside. Her finnes bl.a. 
aktivitetsplanen og andre meldinger oppdatert til enhver 
tid! http://nidaros.batlag.no/.  
Har noen bilder (helst på fil) fra sommerseilasen så kan vi 
legge dem ut på nettstedet.  

�
0HGOHPVNRQWLQJHQWHQ�
Av 48 ordinære medlemmer har nå 13 ikke betalt. 
Kontingenten er fortsatt kr. 250,- for ordinære 
medlemmer. 
 

,QQPHOGLQJ�L�)RUEXQGHW�.\VWHQ�
Båtlaget Nidaros er en forening tilknyttet Kystlaget i 
Trondhjem. I vedtektene til båtlaget står det at 
”medlemmer av Forbundet Kysten / Kystlaget i 
Trondhjem kan bli medlem av Båtlaget Nidaros".  
Det oppfordres derfor til at dere i båtlaget som ikke er 
medlem, melder dere inn.  
Innmelding: Send navn og adresse og fødselsår til: 
forbundet@kysten.no (fax 22 41 53 15) 
og de sender så giro tilbake. Det koster i 2002 kr. 300,- 
(familiemedlemskap kr. 50,-) 
 
6W\UHW�
�\YLQ�6 WKHU, styreleder – tlf. 7391 5291,  
H�SRVW��R\YLQ�VDWKHU#DGP�QWQX�QR���
.LUVWL�.YDO¡\, sekretær – tlf. 7351 0796,  
H�SRVW��NLUVWL�NYDOR\#QLQD�QR���
)URGH�)U\GHQOXQG, kasserer – tlf. 7391 4405,  
H�SRVW��IURGH�IU\GHQOXQG#HQHUJ\�VLQWHI�QR���
+DQV�*|UDQ�(ULNVVRQ, båtansvarlig – tlf. 7392 0081,  
H�SRVW��+DQV�*�(ULNVVRQ#DKV�KLVW�QR�  
(OOHQ�$UQHEHUJ, medlem – tlf. 7351 5338,  H�SRVW��
HOOHQ�DUQHEHUJ#GLUQDW�QR 

 

.M UH�PHGOHPPHU��


