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O’hoi! 

 Se oppdatert aktivitetsplan som inneholder noen 

endringer i forhold til den som ble sendt ut til årsmøtet! Våren e her og sevja stig, innbilt tjærelukt får næsehåran 
te å vibrer, blikket flakke ut over fjorden som ligg der så 
innbydanes og vente på at båtan ska kom ut å stryk så 
lett mot sjø! 

 
Kontingent 
Som vanlig er det viktig at alle betaler de 300 kronene 
som er den årlige kontingenten. Lagets økonomi er i stor 
grad basert på denne inntekten for å klare de ordinære 
utgiftene til vedlikehold, forsikring osv.  

 
Årsmøtet 
Holdt vi som kjent den 4. februar, og Berit Fonnes er 
blitt vår nye styreleder! Referatet ligger vedlagt.   
 
Dugnader 
- Vårpuss blir det første helga etter påske, 17. og 18. 
april. Det er viktig at mange stiller opp og får Nidaros fin 
igjen til en ny sesong.  
- Utsettet er satt til 24. og 25. april. Dette er vårens 
vakreste eventyr i fint vårvær på Stadsbygd, og vi håper 
like mange som vanlig møter opp. Utsettfest på lørdagen! 
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ufoto: Brita Ellingsen 

Følg med på oppslag på skuret, på nettsida vår eller 
kontakt Sigmund Sørgjerd for nærmere detaljer om 
dugnadene. 
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Kurs og aktiviteter 
Aktivitetene er i full gang, med nytt båtførerkurs, helårs 
høvedsmannskurs, seglmaking, barking av seglet og 
seglkurs for nybegynnere i juni. Det er fortsatt mye 
seglsying som gjenstår, så bare ta kontakt dersom du er 
interessert i å sy noen sting. Kystlaget Trondhjem har 
bevilget oss et tilskudd på kr. 10 000,- til nytt segl, noe 
som vi er meget takknemlige for. Nye kurs vil nok også 
komme i løpet av året. Si fra hvis du har idéer! Husk at 
det er mange muligheter for segling i vår, både onsdager 
og helger.  

 
S
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Sommerseilas  
 
Selnesvågen i Åfjord. foto: Kerstin Monsees 

et er ikke satt opp noe spesielt mål for årets seilas ennå, 
en det er nevnt at det kunne være fint for flere å få 

røvd seg på en havseilas. Kanskje sørover langs kysten 
il en avveksling, stikke et døgn ut til havs for så å vende 
ilbake igjen lenger sør et sted? Christine har meldt seg 
om koordinator for årets seilas, så ta kontakt med henne 
se nedenfor) dersom du ønsker å være med. Opplegg for 
rets sommerseilas vil også bli nærmere diskutert i 
tsetthelga på Stadsbygd. 

i ønsker at vengblekka skal bli mer innholdsrik, og 
nviterer alle medlemmer til å sende oss synspunkter, 
rfaringer, innlegg osv. Neste nummer av blekka vil 
omme ut før sommerferien. 

tyret 
  Berit Fonnes, leder , tlf: 73528458 (p), 99012583 
  e-post: b-fonnes@online.no  
  Christine Seyferth, medlem, tlf: 73518583 (p), 90072558  
  e-post: tineseyferth@hotmail.com 
  Frode Frydenlund, kasserer – tlf. 7391 4405 (p), 92633930 
  e-post: frode.frydenlund@sintef.no,  
  Sigmund Sørgjerd, båtansvarlig –  tlf. 7255 5969,  
  e-post: sigmund.sorgjerd@c2i.net 
  Øyvin Sæther, sekretær – tlf. 7391 5291 (p), 95245290 
  e-post: oyvin.sather@adm.ntnu.no 
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Spaknende vind, 
men lettere vær. 
Motoren fikk gå,  
og vi mange fine 
idyller i Flatangers 
skjærgård så. Ved 
en grunne rett vest 
av  Kvaløya fisket 
vi dagens makrell-
middag. Fin-
navigering fikk vi 
praktisert gjennom 
Småværet før vi 
fant en enda finere 
naturhavn inne i 
Nesvågen, like nord 
for Buholmråsa fyr.    

Fra sommerseilasen, august 2003: 
Uke nummer 3, fra Jøa til Trondheim startet med skikkelig 
dårlig vær – sørvest-peising og regn. Derfor var pøbben i 
Brakstad-hamna et kjærkomment sted å søke tilflukt. Pøbben 
åpner når det trengs og vi fant en gitar som Audun trakterte, og 
viseheftet til Nidaros hadde de allerede. Noen (nevner ikke 
navn!) hadde glemt å ta med seg støvler(!), men Frode Bjøru 
visste råd. Han kjente en som solgte støvler, så det var bare å 
oppgi størrelse og ta en telefon. En stund etterpå dukket det opp 
en kunde på pøbben med et par nye fine støvler til salgs. No 
problem, på Jøa! Teltet på båten fikk vaska seg den natta, og 
sjøen står dessverre rett på inn i havna når ’han e’ på vest, men 
noe søvn fikk vi da likevel. 
 
Dagen etter var skuta overtatt av noen unge sjørøvere som 
hadde okkupert vengen, men etter noen smarte bestikkelser 
klarte mannskapet å overliste disse ville krapylene! 

 
 

Naturhavn ved Ellingråsa 
Tyske pensjonister hadde også funnet ut at dette var en fin 
havn, der de kom padlende ut vågen mens vi spiste frokost. 
 
Rett sør for Buholmråsa ligger jo Sætervika, en fin plass å 
bunkre. Vi hadde tenkt oss til Stokksund i dag, men nærmest 
vindstille og skodde så ikke så lovende ut. Etter Bessaker kom 
vinden litt nord for vest og vi kunne segle! Økende bris fra NV 
ga oss rene lystseilasen helt inn i Stokken hvor vi tilslutt gled 
stille inn i småbåthavna, Kuringen. Her har det lokale kystlaget 
tilhold, og kan tilby fasiliteter som wc og dusj. Gutta bli gode i 
sporten å fiske måse med småfisk som agn. Måsen sluker 
selvsagt småfisken, og da er det bare å hale inn. Topp 
underholdning, gang på gang, og den samme glupske måsen må 
bare gulpe opp sin lille fisk, om igjen og om igjen. He he! 
 

 Ut fra Kuringen ble mannskapet beordret til å ro, men dagens 
ungdommer orker ikke å ro særlig lenge. Vinden ble stadig 
bedre og sola sterkere. Vi sto inn i Lysøysundet og ble tatt imot 
av stevne-arrangørene med åpne hender. Her kom vi ”just in 
time” til å møte påmønstrende Kerstin og Carsten. Siden Terje 
Tysland skulle holde konsert her denne kvelden, fant vi det 
tryggest å søke tilflukt i vakre Selnesvågen inne i Åfjorden.  

Været var fortsatt grått og surt med vinden rett imot, men vi 
kunne jo ikke bli liggende på Jøa lenger! Værmeldinga hadde 
lovet høytrykk og finvær, men når? Omsider tøffet ut fra havna 
og gjorde klar til segling ut på Folda. Vi var ikke kommet langt 
før vi oppdaget at storseildraget så noe slitt ut rett ovenfor 
steinknuten. Bjørn mente at dette var såpass alvorlig at vi burde 
snu og få skiftet det ut. Heldigvis var vi jo ved Jøa! Vi snudde, 
ringte Frode Bjøru og ba om 10m, 20mm hamptau. Ikke noe 
problem. Frode var der like etter at vi var kommet inn, og vi 
fikk skiftet ut det slitte draget. Trening i å lage øyespleis fikk vi 
også. 

 
Vi måtte dessverre la lørdagens regatta i Lysøysund gå uten 
oss, og satte segl med cruise-kontroll nedover leia.  
Bjørn satt seg på vengtaket og lurte på hvor lang tid vi ville 
bruke på å plukke ham opp hvis han falt i sjøen. Dermed for en 
rød garnkule ut i sjøen, og vi iverksatte en spontan MOB-
øvelse. Vel seks minutter tok det før kula var om bord igjen! 
Det er vel litt for lang tid!? 

Så, var det godt å komme av gårde igjen og heise segl! 
Kun vestlig laber bris, men selvsagt noe sjø over Folda. Vi sto 
full høyde, og segla inn til Utvorda hvor det er en liten havn og 
stort festningsanlegg oppe i fjellet som noen av de krigerske 

sjørøverne ville se.   
   

Her tryllet Bjørn fram en 
saftig bjørne-honningkake. 
Med masse smør på var 
dette en fantastisk næring 
til videre seilas. Så vi ville 
til en naturhavn, og dette 
hadde vi sett i den norske 
los at det skulle være like 
nord for Ellingråsa lykt. 
Her fant vi også en flott og 
spennende naturhavn som 
kan anbefales! ”Herre må 
jo værra paradiset!?” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Happy boys passerer Kjeungskjæret. 
 
Storfosna-gubben tok imot oss med bøtta full av svære krabber, 
men velfødde som vi var av makrell, klarte vi ikke å spise dem 
opp!! Luksus! Heldigvis var vi kommet oss helt til Storfosna, 
for neste dag ble det etter hvert blikkstille og motorkjøring helt 
inn til byen. Det var da ordet ”skjærgårdsjeep” ble nevnt for 
243. gang av de håpefulle!                          Øyvin, fotos: Audun 

     
 
Ikke ”bjønn” på råa her nei,  
 men en blid ”bjønnekake” må vi ha! 
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Vellykket seglmakerkurs  
I samarbeid med båtlaget Braute ble det arrangert 
seglmakerkurs på Fosen folkehøgskole i februar. 
Seks av oss tok turen utover og fikk en grundig innføring 
i seglsyingens kunst av kursleder Vegard Rye Carlsen. 
 

 
Vegard forklarer tålmodig. 

 
Vi hadde bestemt oss for å lage et nytt og bedre toppsegl 
og ny råduk til storseglet. Først må vi finne ut hvor stort 
seglet skal være, så må det tegnes opp hvor stor duk som 
skal klippes, hvor stort seglet skal være med fall el. 
innbrett. Hjuling el. innsving/oppsving må regnes ut og 
hvor mye skyting det skal være hvor. Vanskelig å forstå? 
Enig. Vi brukte litt tid på dette før vi kom ordentlig i 
gang, men med en tålmodig kursleder og ivrige deltagere 
gikk det etter hvert bra. 
 

 
Ny dansk oppfinnelse? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Heldigvis kom også Vegards to små barn og hjalp oss med arbeidet. 

 
Vi benyttet også sjansen til å stramme litt (10cm) på det 
gamle seglets topptelne, slik at busen kanskje blir litt 
bedre. Det blir spennende å prøve det nye toppseglet, 
men først skal vi sitte på Nordre gate en folksom lørdag 
og sy på liket (telna) som en del av rekrutterings-
kampanjen vår? 
 
Kurset var en nyttig øvelse til vi skal i gang med å sy nytt 
storsegl senere i år.  
 

 
Stolte kan vi vise fram ett av helgas to  produkter. Fra v. Christine, 
Bjørn, Lene, Åse, Øyvin og Vegard. Bak kameraet sto Sigmund. 

Øyvin 
 fotos Sigmund 

 

Rekrutteringsvisjoner og –aksjoner Og så ønsker vi å øke medlemsmassen enda mer dette 
året. Vi har tenkt å gjøre oss synlige i byen, kanskje ved 
å sy ferdig toppseilet en solfylt lørdag på Nordre, ved å 
trykke opp plakater og brosjyrer vi kan dele ut,  ved å 
tiltrekke oss så mye (positiv) oppmerksomhet at det blir 
skrevet om oss, og ikke minst ved å oppfordre alle våre 
medlemmer til å ta med seg venner og kjente på tur! 
Rekruttering av nye høvedsmenn og halskarer er godt i 
gang takket være årskurset som er satt i gang, og i Kristi 
Himmelfartshelga (flyttet fra juni) blir det arrangert 
seilkurs i samarbeid med Braute. Og så er det 
sommerseilas! Bli med, ta med venner og kjente,  for det 
er nemlig ganske fint å være på havet. 

v/Berit Fonnes 
Nidaros er snart sju år, og båtlaget har en relativt stor og 
stabil medlemsmasse som bryr seg om båten vår. 
Likevel har det vært en tendens til at båten blir brukt 
mindre, blant annet ble en uke av sommerseilasen avlyst 
i fjor, og dette er en trend vi har lyst til å snu! Vi har et 
mål om å øke antall seilingsdøgn betraktelig i forhold til 
i fjor, i håp om at lagets medlemmer skal få ha mer 
moro, lære mer, slite mer, bli brunere, våtere, sterkere, 
blidere, og for at laget skal bli rikere, så vi får råd til nytt 
seil! Vi håper at mange av medlemmene vi ikke har sett 
på en stund skal få lyst til å bli med på seiltur igjen.  
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Referat fra Årsmøtet i Båtlaget Nidaros avholdt onsdag 4. februar 2004 
 
19 stykker fra båtlaget var tilstede på møtet, deriblant hele styret. 
 
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Dagsorden og innkalling til Årsmøtet ble godkjent. 
 
2. Valg av møteleder, referent og to til å skrive under på protokollen 
Øyvin Sæther ble valgt som møteleder, Kirsti Kvaløy som referent. Christine Seyferth og Aase 
Sørgjerd skal skrive under på det ferdige referatet.  
Endringer:  

• Båtførerprøven var holdt i Kystlagets regi, ikke i båtlagets regi.  
• Det ble ikke avholdt Høvedsmannssamling 4. juni som opprinnelig planlagt.  
• Sommerseilasen ble lagt opp som kurs og dette kommer i tillegg til de andre kursene 

nevnt. 
 
3-5. Godkjenning av årsmelding og regnskap for 2003 
Både årsmelding og regnskap for 2003 ble godkjent av Årsmøtet. 
 
6. Plan for segling og andre aktiviteter i 2004 
Planen ble godkjent. Christine Seyferth meldte seg som koordinator for sommerseilasen 2004. 
 
7. Fastsetting av medlemskontingenter og seglingssatser 
Styrets forslag om at seglingssatser for 2004 forblir som i 2003 ble enstemmig vedtatt.  
 
8. Innkomne saker 
Det var ingen innkomne saker. 
 
9. Budsjett 
Budsjettet ble enstemmig vedtatt.  
 
10. Valg av styre, høvedsmannsutvalg, revisor og valgkomite 
Berit Fonnes ble valgt som ny leder og Styret fikk da to nye medlemmer: Berit Fonnes og 
Christine Seyferth. Alle som hadde fungert i Høvedsmannsutvalget i 2003 ble gjenvalgt for 
2004. Alle de foreslåtte ble enstemmig valgt til vervene de var foreslått til. 
Generelle kommentarer: 
• Vi takket Ellen Arneberg og Kirsti Kvaløy for innsatsen i Styret og Øyvin Sæther for 

innsatsen har gjort som Styreleder. 
 
 
 
 
 
Ref. Kirsti Kvaløy   Christine Seyferth   Aase Sørgjerd 



Aktivitets og seglingsplan 2004 
  Dato Kl Oppmøte Aktivitet Merknad Ansvar 

Uke 13             
Onsdag 24.mar 18.00 Skuret Maledugnad loftet   Styret 
Onsdag 24.mar 19.00 Skuret Barking av seglet   Segl- og riggruppa 

Lørdag 27.mar   Skuret Skreikveld 
liste på skuret, eller ring 
Ivar Stuert 

Uke 14            Høvedsammsutvalget 

Onsdag 31.mar 18.30 Skuret 
Barking av seglet+ kurs: 
Opplæring av høvedsm.   Segl- og riggruppa 

uke15             
Onsdag 07.apr 17:00 Skuret Påske     

Uke 16             

Onsdag 14.apr 19.00 Skuret   
forbered. til 
dugnadshelg Sigmund Sørgjerd 

Lørdag 17.apr 09.00 Stadsbygd Vårpuss/Dugnad 
Smøre/male båt, metall 
etc Båtgruppa + Alle 

Søndag 18.apr   Stadsbygd Vårpuss/Dugnad 
forts. pluss evt. 
Naustarb.   

Uke 17             
Lørdag 24.apr 09.00 Stadsbygd UTSETT   Sigmund Sørgjerd 
Søndag 25.apr   Stadsbygd UTSETT   Båtgruppa + Alle 
Uke 18         Tilsyn Gunnar Austrheim 

Fredag 30.apr   Tarva 
Seglkurs: Opplæring av 
høvedsmenn og halskarer     

Lørdag 01.mai   " "     
Søndag 02.mai   " "     

Uke 19         Tilsyn John Hermansen 
Onsdag 05.mai 17.30 Fosenkaia Onsdagssegling segling fra Stadsbygd? Jon Lippe 

Uke 20         Tilsyn Sigmund Sørgjerd 
Onsdag 12.mai 17.30 Fosenkaia Onsdagssegling   Gunnar Austrheim 

Uke 21         Tilsyn Astrid Sandvik 
Onsdag 19.mai 17.30 Fosenkaia Onsdagssegling   Øyvin Sæther 
torsdag 20.mai     Himmelfart     

tors-søn 
20-
23/5     

Seglkurs og seglseminar 
sammen med Braute   Kursgruppa 

Uke 22         Tilsyn Stein Arne Sæther 
Onsdag 26.mai 17.30 Fosenkaia Onsdagssegling   Ivar Soknes 
  29.mai 31.mai   Pinsehelg     

Uke 23         Tilsyn Astrid Wale 
Onsdag 02.jun 17.30 Fosenkaia Onsdagssegling   Per Kristian Rognes 

Uke 24         Tilsyn John Hermansen 
Onsdag 09.jun 17.30 Fosenkaia Onsdagssegling   Andre Holm 

Uke 25         Tilsyn Berit Fonnes 
Ons-tor 16.jun 17.jun Fosenkaia Korsvikaspillet Prøve/generalprøve Hjørdis Helsø 
fre-søn 18.jun 20.jun Fosenkaia Korsvikaspillet Forestillinger Hjørdis Helsø 



Uke 26         Tilsyn 
Jan P. Hubert 
Hansen 

Onsdag 23.jun 17.30 Fosenkaia Onsdagssegling   Aksel Jørgensen 

Uke 27         Tilsyn Marit By 
onsdag 30.jul 17.30 Fosenkaia Onsdagssegling   John Hermansen 

Uke 28         Tilsyn Carsten Elfenben 
onsdag 07.jul 17.30 Fosenkaia Onsdagssegling   Odd Ketil Berdal 

Uke 29 12.jul     Sommerseilas     
Uke 30       Sommerseilas     
Uke 31       Sommerseilas     
Uke 32 08.aug     Sommerseilas     

Uke 33         Tilsyn Jens Boysen 
Onsdag 11.aug 17.30 Fosenkaia Onsdagssegling   Andre Holm 

Uke 34         Tilsyn Berit Opsahl 
Onsdag 18.aug 17.30 Fosenkaia Onsdagssegling   Tore Erling Aarseth 

Uke 35         Tilsyn Torkel Ystgård 
Onsdag 25.aug 17.30 Fosenkaia Onsdagssegling   Egil Gjølme 

Uke 36         Tilsyn Christine Seyferth 
Onsdag 01.sep 17.30 Fosenkaia Onsdagssegling   Astrid Wale 

Uke 37         Tilsyn Frode Frydenlund 
Onsdag 08.sep 17.30 Fosenkaia Onsdagssegling   Aksel Jørgensen 

Uke 38         Tilsyn Sven Erik Sivertsen 
Onsdag 15.sep 17.30 Fosenkaia Onsdagssegling   Gunnar Austrheim 

Uke 39         Tilsyn Bård Paulsen 
Onsdag 22.sep 17.30 Fosenkaia Onsdagssegling   Ivar Soknes 

Uke 40         Tilsyn John Hermansen 
Onsdag 29.sep 17.30 Fosenkaia Onsdagssegling   Per Kristian Rognes 
Lørdag 02.okt   Stadsbygd foreløpig dato Oppsett Sigmund Sørgjerd 
Søndag 03.okt   Stadsbygd foreløpig dato Oppsett Båtgruppa 

 



ARBEIDSGRUPPER 2004 pr. 2004-03-22 
 
Hensikten med  gruppene er å: 
• Aktivisere flest mulig av medlemmene slik at alle føler ansvar og eierforhold til båten.  
• Fordele oppgaver og ansvar slik at ikke en liten gjeng arbeider seg i hjel og privatiserer 

bruken av båten. 
• Utnytte kompetanse og erfaring som medlemmene har på en effektiv måte. 
• Hindre at noen skal være alene om ansvar for viktige oppgaver. Gruppeleder og nestleder 

utgjør et lederteam. 
 
Erfaringene med gruppene så langt er at aktiviteten har virket noe tilfeldig. Vi i styret har inntrykk 
av at gruppelederne har hatt problemer med å aktivisere de andre gruppemedlemmene til relevante 
aktiviteter. Unntaket er segl- og riggruppa og teatergruppa, som begge i fjor hadde hver sine helt 
konkrete prosjekter. Vi har likevel tro på at gruppeinndelingen har mye for seg, men at det krever 
en aktiv holdning hos gruppelederne og selvfølgelig at medlemmene stiller opp i den grad det er 
behov for det. Styret har innført gruppeledersamlinger for å gå gjennom ansvarsområdene til de 
enkelte grupper og kanskje legge noen planer?!! 
 
Medlemmer kan delta i den gruppa de har mest lyst til å være i. Gruppeleder og nestleder er spurt 
på forhånd. Gi melding hvis du vil bytte gruppe eller ikke er satt opp i noen! 
 
STYRET 
Oppgaver: Se vedtektene.  
Vengblekka: Felles ansvar styreleder og sekretær 
Leder  Berit Fonnes  73528458 p   99012583 mob. 
Kasserer  Frode Frydenlund  73914405 p 73593181 a 92633930 mob. 
Sekretær  Øyvin Sæther       73915291 p 73597679 a 95245290 mob.  
Båtansvarlig Sigmund Sørgjerd     72555969 p 
Medlem  Christine Seyferth 73518583 p   90072558 mob.  
----------- 
Revisor: Bjørn Holder                88007295 p 
 
HØVEDSMANNSUTVALGET 
Oppgaver: Se vedtektene. 
Leder  Ivar Soknes                  73527569 p         90120643 mob 
Nestleder Aksel Jørgensen         72554392 p 
Medlem  Gunnar Austrheim       73515338 p       73596031 a 
Medlem  Ketil Berdal  72556105 p 
 
BÅTGRUPPA 
Oppgaver:  Overordnet tilsyn med båtens tekniske tilstand og alt av trematerialer. Organisere 
dugnad og/eller utføre vedlikehold, vårpuss, reparere skader, installerer/bygger utstyr etc. Gruppa 
innkaller andre medlemmer til dugnad. 
Leder   Sigmund Sørgjerd              72555969 p 
Nestleder  Erlend Skei  73905471 p        90065074 mob 
Hans Göran Eriksson 
Aksel Jørgensen  Frode Frydenlund  Tore Erling Aarseth 
Jens Boysen  Trude Elgsæter  Marit By 
Ole Marinsen  Gunnar Bragstad  Sverre Bø 
Solveig Dale  John Evans 
 
 
MOTORGRUPPA 
Oppgaver: Overordnet tilsyn med motor/batteri/propell/drivstoff. Sørge for oljeskift, frostveske, 
klargjøring til oppsett og utsetting. Sørge for profesjonell overhaling av motor etter manualen. 
Instruere medlemmer i bruk av motor etc. Overordnet ansvar for lensepumpe og elektrisk anlegg. 
Leder         Jon Lippe                 72845068 p       73590233 a 
Nestleder       Per Kristian Rognes 73527334 p     90741054 mob  
Egil Gjølme  (Motorkurs)                   95890320 mob        
Bård Paulsen  Åse Sørgjerd  André Holm 



 
 
SEGL-  OG RIGG-GRUPPA 
Oppgaver: Overordnet tilsyn med segl, rigg, telt og tauverk. Reparere og skifte ut slitt materiell, 
sørge for at seilene blir tørket. Smøre tauverk,  Forberede og organisere barking av seil. Lære 
medlemmene seil- og tauarbeider. 
Leder   Kirsti Kvaløy 73510796 p 73801547 a 
Nestleder  Ivar Soknes 73527569 p   90120643 mob  
Stein Arne Sæther Astrid Wale  Svein Erik Sivertsen 
Sigmund Sørgjerd Astrid Sandvik  Ola Dragseth   
Ståle Emil Johansen Eli Haugen 
 
 
NAUST-GRUPPA 
Oppgaver: Planlegge, organisere og lede oppsetting av naustet på ny tomt høsten 2001. Sørge for at 
naustet blir tjæret og vedlikeholdt. Sørge for at naustet er ryddig og kan brukes og ev. leies ut om 
sommeren. Innkaller andre medlemmer av laget til dugnader. 
Leder:   Håkon Rueslåtten      73837129 p     73584451 a 
Nestleder:  ????    
Aksel Jørgensen  Otto Skovholt  Eilert Hilde 
Ketil Berdahl  Andre Holm  Erik Dahl 
Egil Gjølme  Petter Nergaard  Arne Hansen 
Terje Faanes  Frode Frydenlund  Jens Boysen  
Bjarte Øye   Jostein Grønnesby   
 
 
KURS-GRUPPA 
Oppgaver: Arrangere kurs for medlemmer i samarbeider med høvedsmannsutvalget. Lage 
undervisningsopplegg for skoleelever etc. og være mannskap på skoleturer  
Leder   Stein Arne Sæther         73940506 p           95198678 mob 
Nestleder  Gunnar Austrheim        73515338 p         73596031 a    
Erik Dahl   
Berit Ane Andersen 
 
 
TEATER-GRUPPA- Korsvikaspelet 
Oppgaver: Planlegge, organisere og gjennomføre deltakelse i Korsvikaspelet annet hvert år. Gruppa 
har også ansvar for at nødvendige antall andre båter m/mannskap kan delta i spelet. Gruppa må 
samarbeide nært med Korsvikaspelet. Gruppa innkaller andre medlemmer som 
mannskap/skuespillere 
Leder   Hjørdis Helsø   73531098 p        73598324 a      99572252 mob 
Nestleder  ???? 
Øyvin Sæther  Frode Frydenlund  Ivar Soknes 
John Hermansen  Petter Nergaard  Erik Dahl 
Aksel Jørgensen 
 
 
DRIFTSGRUPPA 
Oppgaver: Organisere felles bruk av båten inkludert ettermiddagsturer og langturer. Driftsgruppa er 
også ansvarlig for at alt utstyr inkludert navigasjon- og sikkerhetsutstyr (unntatt segl, tauverk og 
utstyr av tre) er i orden og fungerer. Holde orden i boden. 
Leder:  Berit Opsal 73932192 p 73514853 a 
Nestleder:  
John Hermansen 
Ellen Sandtrø 
Hege Rogne 
 




