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Vår kjære båt vel i naustet sitt på Stadsbygd. Oppsettet 
gikk av stabelen helga 3-5 oktober. 18 av båtens 
medlemmer var innom i løpet av helga. I tillegg fikk vi 
kjempegod hjelp av 50 elever fra Fosen folkehøgskole og 
Einar Borgfjord til å få båten på land. I alt fire båter 
(Hugin, Munin, Braute og Nidaros) ble ”sprunget” på 
land. Et fantastisk syn! En ”velblåst” naustdugnad 
20.sept. kan vi også se tilbake på. Takk til alle som var 
med for den fine dugnadsinnsatsen! 
 

+¡VWHQV�DNWLYLWHWHU�
er skissert i aktivitetsplanen som er vedlagt. Kystlaget har 
i år vært særdeles aktive med hensyn på planlegging av 
aktiviteter. Disse i tillegg til Nidaros’ aktiviteter er 
skissert mer detaljert under: 
• 0HGOHPVP¡WH�RP�WXU�WLO�%UHVW�������Ons 19 nov 

kl. 18-20 for å diskutere Nidaros’ mulige deltagelse 
på den maritime festivalen i Brest. Lena Børjesson 
kommer og forteller om erfaringer og opplevelser fra 
turen i 1996. Flere detaljer om turplanene finner du 
lengre bak i i Vengblekka. 
0LPUHNYHOG. Samme kveld kl. 20 blir det mimring 
fra sommerseilasen. Ta med bilder! 
 

��VLGGHU�RJ�W QNHU��KYRU�ODQJ�WLG�GHUH�YLOOH�Y UH�RP�
DW�SOXNNH�PLJ�RS��KYLV�MHJ�IDOGW�Sn�VM¡HQ���

)RWR��.HUVWLQ�0RQVHHV�
 

• )ODWEU¡GEDNLQJVNXUV arrangeres av Kystlaget 
Trondhjem 29-30 nov. kl. 11-16. Begrenset antall (8 
stk.) så skynd deg og meld deg på til enten Ivar 
Soknes (tlf. 90120643) eller Berit Opsal (tlf. 
73932192) innen 25/11. Ta gjerne med: kjevle, 
forkle, skaut og stivt bomullsplagg til å kjevle på. 

• -XOHERUG arrangeres av kystlaget den 6 des kl 19.30. 
Ansvarlig: Ivar Soknes. Påmeldingsfrist: 29/11. Liste 
vil henges opp på skuret. 

 

.M UH�PHGOHPPHU��



• /¡UGDJVPLGGDJ - kystlaget vil framover ha 
dugnader med rimelig middag på skuret for de som 
ønsker det på lørdagene framover. Følg med på 
Skuret for oppstart av denne aktiviteten. 

• %nWI¡UHUSU¡YHNXUV holdes av Arnstein Hansen. 
Påmeldingsliste vil bli hengt opp på skuret. Første 
kurskveld er på Skuret 21/1-2004, kl. 19. 

 
$NWLYLWHWHU�WLO�QHVWH�nU�
I tillegg til aktiviteter nevnt over er det planlagt flere 
aktiviteter på nyåret. Det kan nevnes oppfølgende 
barkekurs, råduksying, evt. seglsekksying og 
oppfølgingskurs for skipskistesnekring Aktivitetene vil 
bli annonsert i aktivitetsplanen. Ansvarlig angis også der. 
Kveldene blir i tillegg helt åpne for smådugnader med 
reparasjon av båtutstyr eller egne prosjekter. Hvilken 

ukedag dette blir er ennå ikke bestemt Det planlegges 
også en medlemsfest til våren etter utsett. 
 

cUVP¡WHW�
Den ��IHE������NO��� - sett av kvelden med det samme 
�

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#VLQWHI�QR���
6LJPXQG�6¡UJMHUG, båtansvarlig –  
tlf. 7255 5969, H�SRVW��VLJPXQG�VRUJMHUG#F�L�QHW�
(OOHQ�$UQHEHUJ, medlem – tlf. 7351 5338,   
H�SRVW: HOOHQ�DUQHEHUJ#GLUQDW�QR 

  
 

$NWLYLWHWVSODQ�IRU�EnWODJHW�1LGDURV RSSGDWHUW� ����������
Uke nr. Dato Kl Oppmøte Aktivitet Merknad Ansvar
8NH���
ons 19.nov 18.00 Skuret Medlemsmøte Info Brest 2004 Sigmund Sørgjerd
ons 19.nov 20.00 Skuret Mimrekveld Sommerseilas 2003
8NH���
lør-søn 29-30nov 11-16 Skuret Flatbrødkurs Kystlaget Berit Opsal
8NH���
lør 06.des 19.30 Skuret Kystlagets julebord liste henger på skuret Ivar Soknes
-XO�	�Q\WW�nU�����
8NH���
ons 21.jan 19.00 Skuret Båtførerkurs Kursleder Arnstein Hansen Ivar Soknes
8NH���
ons 04.feb 19.00 Skuret Årsmøte Nidaros Styret  

 
 

osather
04.feb 19.00 Skuret Årsmøte Nidaros

osather
19.nov 18.00 Skuret Medlemsmøte Info Brest 2004

osather
06.des 19.30 Skuret Kystlagets julebord



 

6RPPHUVHJOLQJD������
'HW�OHJJHV�RSS�WLO�HQ�KHOW�VSHVLHOO�WXU�WLO�VRPPHUHQ��
Vi får mulighet til å oppleve segling på åpent hav. 
Turen starter med segling sørover norskekysten før 
kursen legges vestover mot Shetland. Videre på den 
Kaledonske kanal gjennom det skotske høylandet. 
Videre mot Irland, kanskje med et besøk i Dublin, 
Cork og Belfast. En tur innom til Orknøyene blir det 
kanskje også. Turens endepunkt er Brest og den store 
festivalen der. 'HWWHU�NDQ�EOL�GHQ�VRPPHUVHLODVHQ. 

$UEHLGVJUXSSH�
Det må etableres en arbeidsgruppe 
som skal planlegge turen. Den som 
kan tenke seg å være med i 
arbeidsgruppa kan ta kontakt med. 
Sigmund Sørgjerd, tlf. 72 55 59 69 
e-post sigmund.sorgjerd@c2i.net 
 

 

'LWW�OLYV�VMDQVH�
Hvert fjerde år arrangeres det en 
kjempestor båt- og 
folkemusikkfestival i Brest i 
Frankrike. Sist festivalen ble arrangert 
i år 2000 deltok over 2000 
tradisjonsbåter fra mer enn 20 
forskjellige land. 
Mer info på: www.brest2004.fr 
Det er startet en prosess for å seile 
med Nidaros til Brest sommeren 2004. 
Så dette blir den store sjansen til et 
minne for livet. Dette blir sommerens 
store opplevelse. 
 6HWW�DY�VRPPHUIHULHQ�RJ�EOL�PHG 

�
 
*HQHUHOW�
Avstanden fra Trondheim til Brest er ca. 1300 nm. 
Størstedelen er segling på åpent hav. Det er hardt 
og helt forskjellig fra en seilas på norskekysten, 
men det er nettopp havseilasen som gjør turen 
spesiell og spennende. 
 
(WDSSHU�
Turen er delt inn i fire etapper med segling og uka i 
Brest. Etappene ser slik ut: 

- Trondheim – Oban i Skottland 3 uker 
- Oban – Brest 3 uker 
Festival i Brest 1 uke 
- Brest – Inverness i Skottland 2 uker 
- Inverness – Norge 2 uker 

Totalt blir dette en tur på 11 uker. Skal vi ha rimelig 
sjanse til å være framme i Brest til festivalen starter 
må Nidaros segle fra byen i pinsa.  
Et alternativ er å bruke ei ekstra uke på heimvegen 
slik at det blir mulighet med en en-ukers etappe. 
Heimturen blir da slik: Brest – Belfast/Oban 2 uker, 
Belfast/Oban – Inverness 1 uke og Inverness – 
Norge 2 uker. Totalt 12 uker. 
 
(U�GHW�JUHLW�DW�EnWHQ�HU�ERUWH�KHOH�
VRPPHUHQ�
Denne lange turen medfører at Nidaros blir borte 
fra byen det meste av sommeren. Om vinden er med 

oss er båten tilbake i byen i midten av august. Så 
turen til Brest blir sommerseglinga 2004. Plan for 
sommersegling avgjøres av årsmøtet, slik blir det 
denne gangen også. Arbeidsgruppa som skal 
planlegge turen starte sitt arbeid lenge før årsmøtet i 
februar. 
1%���
(U�GHW�QRHQ�PHGOHPPHU�VRP�KDU�LQQVLJHOVHU�PRW�
DW�1LGDURV�GHOWDU�L�%UHVW������RJ�EOLU�ERUWH�KHOH�
VRPPHUHQ�Pn�GH�JL�VW\UHW�EHVNMHG�RP�GHWWH�LQQHQ�
����QRYHPEHU��
 
'HOWDNHUH�
Medlemmer i båtlaget Nidaros har første prioritet til 
å være med på turen. Invitasjon til andre lag og 
personer om å delta blir sendt ut. 
 

�NRQRPL�
Ikke avklart. Turen til Brest i 1996 ble gjort opp 
med et regnskap på ca. kr. 50.000,-. Den generelle 
prisstigningen vil vel til svare ca. 80.000,- i dag. 
 

%HVHWQLQJHU�
Besetningen må til enhver tid bestå av minimum 
seks personer. Anbefalt 8 – 10 personer.  
 

2YHURUGQHW�PnO�
Det overordnede mål for turen er å nå frem til Brest 
før stevnet åpner 10. juli og delta under stevnet. 



Dette kan medføre at en må benytte motoren for å 
rekke frem i tide, dette på bekostning av tid under 
seil. 
 

+¡YHGVPHQQ�
Målsetning at høvedsmenn er rekruttert blant 
medlemmer i Båtlaget Nidaros. Det må til en hver 
tid være en ekstra person om bord som kan overta 
som høvedsmann. 
 

.XOWXULQQVODJ�
Stevnet i Brest er et kulturarrangement det er derfor 
ønskelig med innslag av musikere/sangere i 
besetningene i Brest. 
 

7UDQVSRUW�DY�EnWHQ�KHLP�
Det må planlegges med at båten må sendes heim 
pga uforutsette hendelser. Dette må det tas høyde 
for i den økonomiske planleggingen. 
 

%nWHQV�SDSLUHU�
Alle papirer på båten må være à jour og bringes 
med på turen. 
 

3nPHOGLQJ�
Informasjons brev med forespørsel om interesse for 
å være med på turen sendes ut før jul. 
Depositum betalt innen 1. mars 2004. Innbetaling 
av restbeløp innen 1. april 2004. 
Avgjørelse om det blir tur 20. april 2004. 
 

)RUVLNULQJHU�
Den ene forutsetningen var at båten var sertifisert 
 

Når det var i orden kunne en se for seg 2 
alternativer: 
 1 - høyne egenandel fra 15000 til 30000 i den 
aktuelle perioden 
 2 - eller en ekstra premie på ca 3000/mnd 
 

6LNNHUKHWVXWVW\U�
Båten må sertifiseres og alt sikkerhetsutstyr 
kontrolleres. I tillegg må det skaffes 
nødpeilesender. 
 

6M¡NDUW�
Det må skaffes sjøkart for hele turen. Alternativ til 
papirkart er å anskaffe kartplotter. 
Pris for sjøkart i Norge kr. 170,- pr. kart. 
Internasjonalt kr. 350,- pr. kart. 
 

$UEHLGHW�IUHPRYHU�
1. Organisere en arbeidsgruppe som tar seg av 
planleggingen fremover. Forslag til arbeidsgruppe, 
fagområder og ansvarlig innen 19. november 2003. 

• Prosjektleder 
• Båtansvarlig 
• Økonomi 
• Rekruttering/ info Lena Børjesson 

2. Medlemmene i båtlaget kommer med innsigelser 
mot at Nidaros drar til Brest innen 19. november 
2003. 
3. Skaffe høvedsmenn til hele turen innen 1. 
desember 2003. 
 

 
 


