
O’hoi! 

Det e høst med forkjølelse og snørr, men vi tørke 
han vækk før vi kaste fortøyningan og legg oss ut 
på fjorden en onsdagskveld og kjenne sjøen 
klaske mot skroget utafor moloen. No e det kun 
noen få onsdaga igjen før båten ska settes opp på 
land, så benytt sjansen te å få dæ litt sjøsprøyt!  
 
Dæm gamle som veit my, har nettopp møttes utpå 
Stadsbygda te råseglseminar og funne ut at det e 
lurt å kik i vêret før du ska ut å sæggel! Da slæpp 
du å trill rundt! Og klare du å hold pusten i minst 
30 sekunda, så har du store sjansa te å berge dæ 
hvis du likavel skull vær så uheldig å trill rundt.  
 
Over 90 folk fra både inn- og utland va på 
seminaret, så det e ittnå å si på interessen! Bare 
tre fra båtlaget vårres va med og fikk ta del i 
spiss- kompetansen på området, men på oppsettet 
den 2. oktober regne vi med å se mange flere av 
dere der ute! 

Vengblekka 
Nidaros 
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Oppsett 2004 
Høstens vakreste eventyr foregår tradisjonen 
tro ute på Stadsbygd, ved Museet Kystens 
Arv, lørdag 2. og søndag 3. oktober.  
 
Som vanlig skjer dette i samarbeid med 
båtlaget Braute, men i år feirer de 10-års 
jubileum så det blir nok en ekstra sving på 
lørdagens middag og fest! Naustet er i år 
forsynt med gassovner slik at det skal bli 
godt og varmet der inne i høstkvelden! 
 
Sett av denne helga, en dag eller helst begge 
dagene. Vi trenger så mange som mulig til 
denne dugnadsinnsatsen! 
 
Meld deg på så snart som mulig til Sigmund 
eller Øyvin! Nærmere opplysninger og 
program vil bli sendt ut pr. e-post, ved 
oppslag på skuret og på nettsidene våre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Trivelig onsdagsseilas på Trondhjemsfjorden 
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Sommerseilas, uke 29, 10.-15. juli 
Sommerseilasen 2004 fikk et noe mindre format og 
en annen retning enn forslaget som ble presentert i 
siste vengblekke. Men for oss som dro på tur var 
det ikke så viktig hvor en drar bare man kommer 
seg på tur og under seil! 
 
Vi overtok båten i Rissa etter Wiggo på 
ettermiddagen og heiste seil når vi hadde rundet 
Agdenes Fyr. Stemningen var god, solen skinte, 
høvedsmannen disket opp med hjemmelaga 
sodd…endelig var turen i gang! Nidaros trivdes 
med å være på tur og det gjorde Kark også som vi 
hadde tatt på slep. Dette ble for kjedelig for ham, 
han lot det gamle tauet ryke (ingen skal klage på 
skjøteknuten, den var like fin) og tok seg en tur på 
egen hand. 
 
Siden mannskapet var opptatt med middagen og 
gleden over frisk seilas, som sikkert økte med ca en 
knop i Karkens løsrivelse, tok det en god stund før 
noen savnet ham. Dette ga en ordentlig 
stemningsdemper, vi varslet Kystradioen, snudde 
tvert, seilte tilbake og lette og speidet og ropte etter 
Kark i Trondheimsleia i flere timer. Uff da! Ingen 
god start på turen. Vi som hadde satt kursen rett 
mot Utsetøya flere timer før, gikk tungt til sinns 
inn til Kongensvoll. 
 
Søndagen startet med tunge skyer og dempet 
stemning men i dag var det jo noe annet som var 
viktigere enn Kark. Høvedsmannen Petter fylte 40 
år denne dagen! Etter ei vellykket fiskeøkt var 2 
middager sikret og vi dro til en plass sør for 
Hestvika for å besøke Petters kompis Robert. Her 
ble det sving i fileterings-, kokke-, og krempiske-
gjengen og etter middagen kom det blomster og 
bløtkake på bordet og vi smilte bredere enn dagen 
før. Vi kunne jo ikke sørge over Kark i hele uken. 
Også tøffet vi opp til favoritt-naturhavna på 
Utsetøy, hvor det ble en del hammerkasting og 
fortøyningsstrev uten lettbåt. 
Litt trøtte ble vi etter en natt med mye skvulping, 
men hva gjør det når øyas herligheter beruser oss?  
Gledesrus ble det i hvert fall da vi i løpet av 
mandagen fikk melding av politiet, som vi hadde 
varslet, om at Kark var funnet og i fin form. 
Turistfiskere hadde plukket ham opp og tatt den i 
land på Ørlandet .             
Turen gikk videre ut til Tarva. Puben er bare åpen 
onsd.,fred.,lørd., men etter herlig Eli-spesial-
Bacalao fikk vi mye moro da en tillitsfull 

geitekilling slo følge med oss på vår langtur. Hun 
forserte feristene med suveren selvfølgelighet.    
 
Heldigvis klarte Stein Arne med utrettelig 
optimisme å overtale de trøtte tyske jentene Ulrike 
og Christine om at vi var nødt å løse fortøyningene 
en gang til for å gå til Gurihavna på Svinholmen. 
Det skulle vi ikke angre på. Utrolig skjermet og fin 
naturhavn med god plass, spennende steinforma-
sjoner, båten kan legges rett inntil berget. 
 
Tirsdag ble det skikkelig fint vær og vi satte kurs 
mot Stokksund. Ca 4 knop lens og flott høydepunkt 
å få se noen spekkhoggere. 
Vaffelrøra var klar på Krokholmen hos Stein Arnes 
kollega Arne Blix som har restaurert de gamle 
bryggene der. Her ble det bålkos, ankerdram og Eli 
ble kreativ i bygging av lenestoler av steinheller.   
Men så måtte vi jo sette kursen hjemover allerede. 
Det ble noen lange timer med Volvo Penta, vi 
hentet vår kjære savnede Kark på Beianbukta 
Lærdom: ikke stol på morkent tau, overvåk slepet, 
men ta den inn i båten om farten er stor og 
distansen lang! . 
 
Siste kveld ble det da endelig høytlesning av 
Bojers ”Den siste viking” , selvfølgelig kun av de 
dramatiske avsnittene. 
 
Austrått er en ypperlig havn for å rengjøre båten, 
det ble god underholdning for nabobåten å få se alt 
innhold av Nidaros bredt ut på brygga, og se oss 
skrape i gørr og skrubbe i 2 timer. Den beste 
seilvinden på turen fikk vi over Brekstad bukta 
men etter hvert ble det mindre og mindre vind og 
flere skyer. Fra Flakk var det pøsende regn, men 
varm kakao til trøst. 
                                Christine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sommerseilas, uke 31 
 
Nidaros hadde ligget stille i byen ei uke etter at 
forrige turlag hadde kommet hjem etter sin seiluke. 
Vi manglet godkjent høvedsmann men etter litt 
lobbyvirksomhet ble Berit likevel godkjent til å få 
seile Nidaros ut av fjorden. Berit (høved-), Monika, 
Audun(hals-), Aslak og Runa startet opp søndag 25 
juli i silregn og motvind. Første del av turen gikk 
for motor ut fjorden og med første stopp og 
tissepause i nyhavna på Rødberg. Seilene ble 
derimot heist på veien videre ut fjorden og turen 
ble etterhvert friskere og friskere tross 2 søft i seila.  
 
Midtfjords og på vei mot Austrått havn så valgte 
høvedmannen meget klokt å ta seilet ned og å gå 
for motor siste stykket. Det viste seg senere at 
mange båter lå værfaste i havna og hadde ikke 
våget å gå ut denne dagen. På Austrått er det 
dessuten meget trivelig og med gode forhold i 
gjestehavna. 
 
Dagen etter hadde vi avtale å plukke opp Jan Petter 
og Kristine på Brekstad som kom ifra byen med 
hurtigbåten. Dermed ble vi nå 7 ombord. Med 
friskt mot og vind i toppseilet fortsatte Nidaros 
videre ut fjorden. Stoppet opp og fisket i straumen 
mellom Garten og Storfosna. Der er det som regel 
bra fiske og som vi fikk bekreftet. Seilasen ende 
opp denne dagen i Gurivika på Svinøya i Været der 
det ble fortøyet langs etter berget. Etter kort tid, så 
kom også ”Håpet” med Einar Borgfjord til rors 
sigende inn i bukta og la seg til. Som båtbygger sa 
han at det var artig å se sin egen bygde Nidaros i 
god stand og i bruk på sommerseilas. Det var 
dessuten underlig at bare vi to Åfjordsbåtene fant 
veien til denne kjente havna uavhengig av 
hverandre og midt i fellesferien uten mer plast og 
polish.. 
 
Nordhavna på Tarva ble målet for neste natt. Men, 
seilasen dit hen gikk via omveier og nord for øya 
for å finne de store fiskebankene. Monika glemmer 
nok ikke med det første sin lyr som hun med 
stolthet viser fram på bildet til høyre. I nordhavna 
la vi til langs brygga tilhørende familie av Jan 
Petter. Der fikk vi også benytte hytta oppe på 
fjellet som tidligere var en tysk observasjonshytte 
ifra krigen. Berit fikk mye skryt den kvelden for 
sin ferskfisk baccalao. 
 
 

Fortøyd i Gurikunna-havna på Tarva. 
 

 
Monika med fin lyr. 
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Neste dag satte vi kurs øst mot Djupfest. Monika 
måtte hjem for å jobbe og ble nødt til å bestille taxi 
for å komme seg tilbake til Brekstad. Vi andre 
fortsatte seilasen videre sørover og med første 
stopp på Kjeungen fyr. Der benyttet vi en grei 
fortøyning med ferdig utlagt bøye og tau inn til 
brygga. Vi hadde deretter en fin seilas videre 
sørover. Utenfor Garten la vi bi og fisket oss 
gjennom straumen forbi Tjuvholmen. 
 
Storfosna var målet for kvelden der vi hadde 
invitasjon til å besøke ”Væreierne” i Oksbåsen. 
Etter alle kunstens regler seilte vi inn i Vågen og 
ankret opp utenfor sandstranda deres. Og det ble et 
stort kalas på låven den kvelden med mye mat og 
godt drikke. 
 
Neste dag var det avslapping i strålende sol og med 
snorklekurs for ungdommene. 
Dessverre hadde noen av oss avtale i byen og måtte 
være hjemme innen fredagskvelden. Med vemod 
tok vi farvel med vertsfolka og heiste seil direkte 
fra ankers. Også denne gangen gjøre vi oss like flid 
med å seile ut av Vågen. Her gjaldt det vist å vise 
seg for noen i Høvedsmannsutvalget. 
 
Seilasen hjem Trondheimsfjorden gikk bra, litt for 
motor men mest for seil. 
 
Vi takker alle deltagere for innsatsen og samholdet 
og som gjøre dette til en uforglemmelig tur. 
 
Og en stor takk til Berit som viser seg å være en 
dugelig og framtidig høvedsmann. 
 
Tekst og  foto, Audun Sødal 
 
 
Nye medlemmer hittil i år 
 
1. Dumpert, Ulrike 
2. Gajic, Tijana 
3. Haugen, Elisabeth N. 
4. Kjørstad, Petter 
5. Larsen, Wiggo 
6. Limstrand, Ingunn 
7. Sæther, Håvard 
8. Tønsberg, Hanna Sofie 
9. Vucic, Zeljko 
Velkommen skal dere være! 

 
Kjeungskjær fyr med Nidaros til kai. 
 

 
Snorklekurs i Oksbåsen på Storfosna. 
 
 
Status vervekampanje, pr.13/9 
 
1. Petter Kjørstad, har vervet - 2 medl. 
2. Berit Fonnes  - 1,5   ’’ 
2. Christine S.  - 1,5   ’’  
2. Sigmund S.  - 1,5  ’’ 
2. Øyvin S.   - 1,5  ’’  
3. Frode F.   - 1   ’’ 
 
Fortsett å verve nye medlemmer, folkens! Det er 
ikke for sent ennå.  
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Høvedsmannskurset 2004 
I vinter startet vi opp med teoridelen av kurset, og 
gikk grundig gjennom hva som bør kreves av en 
høvedsmann. Det er selvsagt mange som synes at 
det blir veldig vanskelig å skulle fylle alle disse 
oppgavene, og vi må være forsiktige med å sette 
lista så høyt at det ikke er noen som ønsker å påta 
seg jobben som høvedsmann. 
Grunnprosedyrer for segling i en råseglbåt, 
organisering av mannskap, utrustning og rigging av 
båt, motorbruk, roing, gå til havn, fortøyninger osv. 
er tema som er diskutert. Det ble også rom for gode 
historier om uværsseilaser, tabber og nesten-
ulykker som kanskje andre også kan høste noe 
lærdom av. 
Hver kvelds høydepunkt var selvsagt 
spørrekonkurransene hvor det ble fristet med gode 
premier. 
 
Utsettet i april var første praktiske del av kurset, og 
ballastering og rigging ble utført under kyndig 
ledelse. 

 
Gunnar viser Christine og Berit hvor steinen skal ligge. 
 

 
Fra den store mastereisingen på Stadsbygd. 
 
 
 

Første helga i mai ble det praksis med seglkurs fra 
Rissa til Storfosna. På grunn av en skade på 
Nidaros, brukte vi Fosen folkehøgskoles fembøring 
Skårungen som er temmelig lik Nidaros i størrelse, 
men med en litt mindre rigg. 
Ni deltagere inklusiv Wiggo møtte opp i Rissa. 
Fredagskvelden fikk vi seglet litt ut fra Uddu, men 
vinden ga seg fort, og vi gikk for motor i flere 
timer uti natta til Våpenøya og Tobaksvika i 
Stjørnfjorden. 
Lørdagen våknet vi på en veldig fin plass i  
strålende vær, men lite vind. 

 
Karan kike i veret! Bli det no vind, tru? 
 

 
Sprek gjeng klar for segling. 
 
I skiftende bris og vindstille var det smått med 
framdriften, men vi ville til Storfosna, og med 
jernåras hjelp kom vi fram. 
 
Søndag opprant med litt mer vind som frisknet på 
utover dagen, og ga oss muligheten til skikkelig 
aktivitet på kryss og tvers i leia. Hurtige skift av 
roller og heftige vendinger, trening på å legge bi 
for å få en pause innimellom ga oss en meget bra 
kursdag og fornøyde deltagere, selv om noen måtte 
gå av på Brekstad for å ta en enda hurtigere båt 
hjem. Se bilder på neste side. 
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 Wiggo har full kontroll 
 

 
Halsen er satt! 
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Audun, en salig råsegler!              Fotos: Audun 
Flere bilder finnes på nettsidene våre! 
 

 
Kurset avsluttes i høst 
Onsdagsseilasene i vår og etter sommerferien har 
hatt svært godt oppmøte, med mange nye folk, og 
ikke minst en fin mulighet for kursdeltagerne til å 
prøve seg som høvedsmann under veiledning av en 
godkjent høvedsmann. 
 
Oppsettet og forberedelsene til det, mandag den 
27. september, er også en del av kurset. 
Oppsett foregår helgen 2-3. oktober.  
Kurset avsluttes på gulskuret onsdag 13. oktober 
med en oppsummering av kurset. 
 
Husk at hver kurskveld avsluttes med råseglsquiz 
(med premie) supplert med noen ekstra 
utfordringer siste kurskveld 13.10. 
 
Høvedsmannsrådet oppfordrer dessuten høveds- og 
halskarkandidater til å søke godkjenning i høst. 
Frist settes til 20. oktober! Skjema for søknad 
samt kriterier ligger på Nidarossidene på nettet. 
 
Vel møtt til kurs (det er åpent for alle, også de som 
bare vil ha med seg en enkelt kveld)! 
 
Så langt et meget godt opplegg som høveds-
mannsutvalget og de aktive deltagerne har all ære 
av. 
                                                            
 
 
Seglsyingskvelder på skuret 
Det blir seglsying på skuret, onsdagene  27.oktober 
og 3. november. Råduken og det nye toppseglet 
skal gjøres ferdig. Det er også nødvendig med noen 
små reparasjoner på storseglet. Så møt opp. 
Kontakt Kirsti Kvaløy eller en av oss i styret for 
evt. nærmere opplysninger. 
 
Neste sommer ….. 
Etter sommerens fine opphold på Storfosna, er det 
kommet forslag om en familieuke der til neste 
sommer med ulike aktivitetstilbud for store og små. 
Styret synes dette er en glimrende idé!  
 
Vi tar gjerne imot flere idéer til aktiviteter for neste 
år. 
 
 

http://nidaros.batlag.no/
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Aktivitetsplan – høsten 2004 
Uke nr.  Dato Kl.  Sted Aktivitet  Merkn. Ansvar 
Uke 39     Tilsyn Bård Paulsen 
Onsdag 22-sep 17.30 Fosenkaia Onsdagssegling  Ivar Soknes 
Uke 40        Tilsyn John Hermansen 
Mandag 27-sep 19.00 Skuret Høvedsmannskurs - 

forberedelse til oppsett 
Høvedsmannsutv. og 
Sigmund Sørgjerd 

Onsdag 29-sep 17.30 Fosenkaia Onsdagssegling  Per Kristian Rognes 
Lørdag 02-okt   Stadsbygd OPPSETT  Sigmund Sørgjerd 
Søndag 03-okt   Stadsbygd OPPSETT  og båtgruppa 
Uke 41      
Onsdag 6-okt  Skuret  Kystlaget 
Uke 42      
Onsdag 13-okt 19.00 Skuret Høvedsmannskurs, siste 

kveld! Høvedsmannsutvalget 
Lørdag 16-okt  - Skuret Krabbekveld!  Kystlaget 

 Uke 43             
 Onsdag  20-okt     Høstdugnad 

Søknadsfrist til 
høvedsmannsutvalget!   

 Kystlaget 

 Uke 44             
 Onsdag  27-okt 19.00 Skuret Seglsying   Kirsti Kvaløy 
Uke 45       
Onsdag 3-nov 19.00 Skuret Seglsying  Kirsti Kvaløy 
Uke 46       
Onsdag  10-nov  Skuret Skurkveld   
Uke 47       
Onsdag 17-nov  Skuret Skurkveld   
Uke 48       
Onsdag 24-nov  Skuret Skurkveld   
Uke 49       
Onsdag 1-des  Skuret Skurkveld   
Lørdag 4-des  Skuret Julebord   
Uke 50       
Onsdag 8-des  Skuret Skurkveld   
Uke 51       
Onsdag 15-des  Skuret Skurkveld   
Uke 52       
Onsdag  22-des  Skuret Skurkveld  God Jul! 

Ta gjerne kontakt med en av oss i styret: 
Berit Fonnes,   leder,   tel: 73528458 (p), 99012583, epost: b-fonnes@online.no  
Frode Frydenlund,  kasserer,  tel: 73914405(p), epost:frode.frydenlund@sintef.no  
Sigmund Sørgjerd,  båtansvarlig,  tel: 7255 5969 (p), epost: sigmund.sorgjerd@c2i.net 
Øyvin Sæther,  sekretær,  tel: 73915291(p), 95245290, epost:oyvin.sather@adm.ntnu.no 
Christine Seyferth,  medlem, tel: 73518583 (p), 90072558, epost: tineseyferth@hotmail.com
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