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I skrivende stund er det god sjøgang i gulvet i 
heimen, nyss hjemkommen som jeg er etter 
seks timers hard seilas med Nidaros i opp til 
stiv kuling. Alle tupperware-båtene vendte nesa 
hjem da den første regnbygen kom, så vi 
regjerte alene det ville havstykket mellom 
Munkholmen og Lade. Mannskapet på Nidaros 
besto i dag av åtte lærelystne sjøsprøythungrige 
kursdeltakere med mer eller mindre saltvann 
innabords, og en stø, staut og trygg høveds-
Erlend, og er det en ting vi nå kan, så er det å ta 
søft. Og kuvendinger. Og mann(livbøye)-over-
bord-manøvrer. Og å ta ut søft, dessuten.  
 
Ekstra bra i dag var det at vi hadde med to nye 
medlemmer som aldri har seilt før – og i 
morgen seiler de igjen – og et Braute-medlem 
som begynner å oppdage hvor bra det er å ha 
båt i byen! Flere trondheimske Braute-
medlemmer er for øvrig observert i retning 
Fosenkaia (ikke å undres over, i og med at 
Braute måtte avlyse helgas seilkurs, Braute selv 
er full av folkehøgskoleelever på vei til Tromsø, 
mens Nidaros ligger nysmurt og  

 
 
uimotståelig midt i byen/havet, klar for å gi 
både gamle og nye seilere en saltvannsdusj). 
 
Vi har altså en gledelig tilstrømming av nye 
medlemmer, og styret har tenkt som så at æres 
den som æres bør, derfor er det vervepremie på 
gang! Vår litt spesielle vervekampanje foregår 
som følger: Ta med en venn på seiltur, la 
vennen din få oppleve alt det som får oss til å 
være Nidarosmedlemmer, og fortell henne at til 
hennes store glede kan hun også bli medlem! 
Hun melder seg selvfølgelig inn med det 
samme, og da er det du sender en epost til 
Frode eller ringer ham og forteller at nettopp 
DU vervet dette medlemmet. Og så vil det bli 
laget skjemaer, diagrammer og kurver som blir 
å finne på nettsidene våre. Det vil alltid være 
mulig å se blant annet hvem som leder årets 
vervekampanje og hvor mye som skal til for å ta 
igjen ledelsen. Når året så er omme blir den 
gjeve vervepremien utdelt på julebordet. 
 
Og det beste med det hele: For hver ny venn du 
tar med på seiltur får DU en seiltur på kjøpet! 
Ny sjanse hver onsdag kl. 17.30. God seilas! 
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Blekkstilla og vårsol, liten kuling og piskende 
sludd. Opp og ned med toppseil, av og på med søft. 
Vendinger både hit og dit. 
Seilseminaret ble så variert at en skulle tro vi hadde 
inngått spesialavtale med værgudene. Deltakerne 
fikk prøve seg på det meste.  
Siden Braute 
måtte avlyse 
seilingen p.g.a. 
manglende 
høvedsmann, 
ble 
samseilingen 
omgjort til at 
noen Braute-
medlemmer 
mønstret på hos 
Nidaros den 
andre dagen.  
Dermed trengte 
vi ikke å dra til 
Stadsbygd, noe 
vi i grunnen var 
fornøyde med, 
siden en frisk 
bris fra nordvest 
sto rett inn 
fjorden. 
Erlend Skei, 
høvedsmannen 
vår, avlyste ikke 
og kurset ble 
kjørt som dags-
turer fra Fosen-
kaia med åtte 
deltakere på torsdag og seks på fredag. 
Vi fikk mange muligheter for læring i friske og 
varierte forhold: 
I to varmegrader og sluddbyger var første 
utfordringen å finne ut hvor mange ullstilongs og-
trøyer det går an å kle på seg uten at regntøyet blir 
for trangt. Dette klarte vi og noen brukte 
anledningen for å investere i nytt regntøy på dag 2. 
Vi fikk mange muligheter for å holde varmen: vi 
tok både ett og to søft for så å ta det ene ut igjen og 
heller ta et bunnsøft litt senere.  
Torsdag var dagen uten toppseil, sjøen var grov og 
vendingene gikk under. Mannskapet rullerte på 
oppgavene og vi trente på noen mann-over-bord-
øvelser. 
Disse bør vi gjenta til sommeren når vann- og 
lufttemperaturen blir mer behagelig for bading for å 
sjekke om vi klarer å plukke opp en person fra 
sjøen. Vi kan vel ikke bare hive båtshaken over ripa 
og ta tak i en tilsynelatende livløs person, slik vi 

gjør med bøya vi har kastet ut? 
Mange av oss fikk gjort nyttige erfaringer: 
- Når bølgene er store og seilføringen redusert, er 
det ikke lett å stagvende. 
- Men det er lett å knekke en åre hvis du blir for 
ivrig, særlig når båten ligger i ro. 
- Å legge til ved kai kan være en større utfordring 
enn å få til en god vending, ikke minst når du har 
både strøm og vind (som på Munkholmen). 
- Skal du seile deg rundt til en som har falt over 
bord, bør du helst lykkes i første forsøk. 
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Korsvikaspillet spilles hvert 2. år og i år er det på'n 
igjen. Se: http://korsvika.no/�
Nidaros har en rolle i Korsvikaspillet og vi har fått 
kjempegod tilbakemelding på det vi har gjort før. 
Båtlaget tjener også endel penger på å delta. 
 
Det foregår i uke 25 med 4 forestillinger: 
- fredag 18. juni kl 19.00 
- lørdag 19. juni kl 19.00 
- søndag 20. juni kl 16.00 og 19.00 
 
I forkant er det også endel prøvekvelder - Nidaros 
er tenkt med på 2 kvelder: 
- mandag 14. juni kl 19.00 
- torsdag 17. juni kl 19.00 (generalprøve) 
Tilsammen blir dette 6 økter for Nidaros. 
 
Det trengs mannskap og høvedsmenn til disse 
øktene! Her kan du være med på en kulturell 
dugnad som gir inntekter til båtlaget og bidrar til at 
byen får et enda flottere spill. 
Så kan du være mannskap (eller høvedsmann) i 
noen av øktene så ta kontakt med: 
+M¡UGLV�+HOV¡, priv:73531098, mob:99572523 
epost: hjordishelso@hotmail.com 
eller: 
)URGH�)U\GHQOXQG, priv:73914405, mob:92633930 
epost: frode.frydenlund@sintef.no 

 

�������NU��L�JDYH�WLO�%nWODJHW�1LGDURV 
Erbos gavefond har nylig fordelt årets gaver, og gitt 
hele 40 000 kr. til oss. Vi sendte inn en fin og god 
søknad tidligere i vår, og dette har sannelig gitt 
uttelling. Vi er svært takknemlige for dette generøse 
bidraget. Styret har ikke avklart helt ennå hva 
pengene skal brukes til, men nytt storseil og 
informasjonsmateriell til bedre markedsføring av 
båten overfor byens befolkning står på ønskelisten. 
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I år har du mulighet til å oppleve Mørekystens 
perler. De finnes på rekke og rad og er lette å nå 
fra skipsleia.  
 
Årets sommerseilas er satt opp med fire uker, 
med start fra Trondheim i uke 28. Vi skisserer 
her et mulig opplegg for disse ukene. 
 
 
 
�
Her kan en velge mange fine havner på denne 
etappen. Storfosna er for mange en kjær og fin 
naturhavn, hvor også båtlagets Gunnar 
Austrheim har hus inne i Oksbåsen. Avtal med 
ham dersom dere ønsker å stikke innom. Her er 
det også gjestebrygge på nordsida av vågen, 
men bergodden ved innløpet er flott å ligge ved. 

 

 
 
Hitra er jo rene eldoradoet for seglere, og 
8WVHW¡\D naturhavn nord for Hestvika på Hitras 
østside anbefales dersom ikke vinden står på fra 

NØ. $XQ¡\D nede ved Sandstad er en perle 
med flytebrygge som også har vært brukt som 
leirskolested. 
0DJHU¡\D på fastlandet, +HOJHERVWDG¡\ og 
+RSVM¡ på utsida, er andre steder som nok 
vekker gode minner for mange ivrige båtfolk. 
 
Nede ved Smøla ligger vakre og historiske 
(G¡\D. Spelet på Edøya: Fru Guri av Edøy 
spilles i tiden 8 – 11 juli 
 
I .ULVWLDQVXQG er det fint å ligge inne ved 
Mellemverftet eller ved gjestehavna litt lenger 
ute i vågen. Her er det kort veg til den gode  
fiskerestauranten Smia. Tahitifestivalen foregår 
30/6 – 4/7, se: http://www.dodeladen.no/  
 
 
 
 
Ved gunstig vindretning anbefales det å gå 
indre leia, gjennom det idylliske og smale 
6YHJJHVXQGHW.  
+nKROPHQ ligger like SV for Sveggesundet og 

 
markerer begynnelsen på havstrekket 
Hustadvika. Her er det god plass og fint å ligge. 
Her har Ragnar Torseth bygget opp sin base 
med filmvisning av noen av sine bragder. 
Se: http://www.haholmen.no/  

 
Hustadvika er jo et beryktet åpent stykke, men 
det går også an å følge en indre lei på omtrent 
halvparten av strekningen. %XG er første havn 

���XNH�������������MXOL�IUD�.U�VXQG���
cOHVXQG��'LVWDQVH�����QP�
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etter Hustadvika, og er et levende og populært 
fiskevær. Her var Kystens landsstevne i 2001. 

 
Bryggjen i Bud 

 
Like utenfor Bud ligger det berømte 
%M¡UQVXQG, et fraflyttet men velholdt vær 
(takket være feriefolket og leirskoledriften) som 
anbefales for alle som ikke allerede har vært 
der. En noe hullete fotballbane er en yndet 
arena for vennskaps-kamper med 
”urbefolkningen”. 

 
Vil man enda lenger ut i havgapet, kan man jo 
legge turen ut til barske Ona fyr. 

 

 

 
Innover Harøyfjorden mot Ålesund er det 
mange havner å velge på, både på innsida og 
utsida. Ved Småge på Gossen er det en 
bitteliten gjestehavn inne i en liten bukt hvor vi 
har vært. Er det dårlig vær kan havna i Midsund 
anbefales. Ålesund er jo en fin by, og 
gjestehavna ligger helt inne i sentrum, innerst i 
sundet. 
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Her kan man selvsagt velge noen av de samme 
stedene som er nevnt ovenfor, eller stikke til 
havs noen dager for å få opplevelsen av 
skikkelig havseilas. Det anbefales dersom været 
ikke er for ofselig. 
 
 
 
 
 
Ved finværsmelding, kunne det kanskje være en 
idé å gå ut via *ULS, 

 �9HLGKROPHQ på nordsiden av Smøla, 7LWUDQ på 
vestsiden av Frøya, 6XOD�0DXVXQGY U nord 
for Frøya og videre ut til +DOWHQ 

 
før kursen settes innover mot fastlandskysten 
igjen? 
 
9LUNHU�LNNH�GHWWH�IULVWHQGH"�0HOG�GHJ�Sn�WLO�
&KULVWLQH��HOOHU�P¡W�RSS�Sn�
LQIRUPDVMRQVP¡WH�WLUVGDJ�����MXQL�NO��������
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NDUWERUGHW��'HW�VNDO�NYLWWHUHV�XW�IRU�DW�GX�KDU�Y UW�GHU�RJ�
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Den gummierte delen av utløsertauet på redningsflåten 
må ikke dras ut av flåtedekslet. Da trekkes fuktighet inn i 
dekslet og flåten, og tilhørende komponenter utsettes for 
større risiko for skade. 
�
�
)UD�DNWLYLWHWVNDOHQGHUHQ��
�
Lørdag 5. juni� Familiedag på skuret fra kl: 12-16 

�
Lørdag 12. juni� Dragebåtfestival i kanalen i regi av 

Fru Inger 
 

Lørdag 12. juni� Kystlaget arrangerer rekeaften på 
skuret, kl: 19:00. Påmelding på 
skuret eller til Ivar Soknes. 
Vorspiel i Nidaros fra kl: 18:00!? 

Mandag 14. juni� Hansteen kommer til byen igjen! 

�
Tirsdag 15. juni� Sommerseilas-møte kl: 19:00 for 

alle som har tenkt å være med 

�
Helga 2.-4. juli� Trøndelagsstevne på Hopsjø, 

Hitra.�
� �
 
 

�
6W\UHW��
�����������	
���
����������������	��������������
� ����!"�#$"#%&'	((���"#!%��)'
�&����)* �����+��
���������,���-,��./�,	0�����
�������123�������	��"!4��������
� ����!(�$$�"%&'	�!"(!�#�%�'
�&���� ���� 5���
6��+����� ���7�89/�,7:�8;��,	)

<������
��
�������=23��)5���$>	���"����������
� �����"""(?(%&'
�&��������6������2��+@������A-B��7C�D��	��0��E
�������1�6��������	��"!4��������
� ����!(�"�(�%&'	�!"(�?�(%�'	("�$"�(�%��)'
�&�����5���������+�������6���F�5������+��
������GD�������7�-H���D	��5����
��
�������1��6�=����

I�	��$!����������
� ����!"�#"#!%&'	(����""#%��)'
�&����������5 ���+������
�@��

���XNH�������������MXOL��cOHVXQG���.U�VXQG�
�

���XNH��������MXOL�±����DXJXVW��.U�VXQG��
7URQGKHLP�YLD�+DOWHQ"�


