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Utsett 
Helga 16-17 april 
(konkurranse: hva veier ballasten?) 
 
Seglkurs med Wiggo  
5-8 mai – ytre strøk 
påmeldingsfrist 25 april 

Seglkurs med Erlend 
4-5 juni – på fjorden 
 
Temakvelder på Skuret – kl 19 
ons 6/4: På tur med ”Oluffa” t/r Tyskland 
ons 13/4: Til Shetland med seglskøyta 
”Innherred” 

 
 

Mainn dokk attåt !! 
 
Nå steiker vårsola på nausttaket og prøver å 
slippe inn til Nidaros, som står der glinsende av 
tjære og maling og vil ut - med andre ord: Det 
er vår! Og det er ikke lenge til båt og sol og sjø 
får nærkontakt igjen. 
 
Årsmøtet 
Ble holdt den 2. februar, nye medlemmer i 
styret er Stein Arne Sæther og Carsten 
Elfenbein. Referatet ligger vedlagt. 
 

 
 
Kontingent 
Den er 300,- pr år som før. Husk å betal denne i 
tide!! Det er endel faste utgifter på våren og 
likviditeten blir fort anstrengt. 
 

Utsett av Nidaros 
Helga 16. - 17. april setter vi Nidaros på vannet. 
På smøredugnaden jobbet seks sjeler iherdig 
med å gjøre båten seilklar, men til utsettet 
trengs det langt flere folk.  
Derfor håper vi at alle medlemmer som ikke var 
med på dugnaden, kjenner sin besøkelsestid. Vi 
vil gjerne ha en påmelding, i form av epost eller 
telefon til Stein Arne eller Frode (adresse og 
telefon står nederst i Vengblekka). Si fra om du 
kommer med bil eller ikke. 
 

 



Program for utsettet: 
Lørdag 16.4: 
0900: Felles oppmøte og avreise fra Skuret 
0935: Ferge fra Flakk, Nidaros betaler. 
Før kl 1200: Klargjøring av båt  
1200: Fjære. Utsett av Nidaros og Braute 
1230: Lunsj - ta med egen mat 
Før kl. 1600: Motorsjekk, 
lanternekabeltrekking, maling av alt hvitt, 
klargjøring av rigg, innved og utstyr 
Ca. kl. 1600: Nidaros flyter! (Før Braute 
selvsagt...) og flyttes til brygga 
etter kl. 16: Ballast ombord (inkludert veiing, se 
annet sted i Blekka), rigging og klargjøring. 
Båten flyttes til Rødberget. 
Etterpå: Middag og fest sammen med Braute. 
Nidaros spanderer middag på alle medlemmer 
Etter det: Mulighet for overnatting i Stabburet 
og i naustene. Gi beskjed! 
Søndag 17/4: Årets første seilas! Fra Stadsbygd 
til Fosenkaia. Meld deg som mannskap! 
 
For øvrig trenger vi noen til å smøre bunns-
møring fredag kveld 15/4 - gi beskjed om du 
kan! 
 
Vi gleder oss til å se dere alle! 
 

 
 

Seglkurs  5.-8.mai (himmelfartshelga) 
med Wiggo Larsen 
Etter stor oppslutning og begeistring i fjor, 
gjentar vi suksessen med seilkurset med Wiggo 
i farvannet rundt Fosen, Hitra eller hvor vinden 
blåser best. 
Kurset går fra torsdag til søndag, kan hende det 
blir tjuvstart på onsdagskvelden for å forflytte 
Nidaros til Rissa. 
Det blir mulighet til å være med bare deler av 
helga. Vi åpner for av- og påstigning fredag 
kveld eller lørdag morgen. Hvor dette blir, vet 
vi ikke på forhånd, så her bør en være fleksibel. 
Påmelding skjer til Stein Arne Sæther 
(95198678) innen mandag, 25.april. 
Siden kurset arrangeres i samarbeid med Fosen 
Folkehøgskole, blir ledige plasser etter denne 
datoen fylt opp eksternt. 
Så her er det bare å bestemme seg raskt! 
Vanlig seglingsavgift (110 kroner pr.dag). 
 

 
 
Seglkurs 4.-5. juni  med Erlend Skei 
Velkommen på seglkurs med Erlend en vakker 
helg i juni. Erlend er ikke bare kontrabassist og 
basspedagog men også en veldig god råsegl-
pedagog. 
Kurset kjøres som dagsturer fra Fosenkaia og 
påmelding skjer direkte til Erlend (90065074). 
Vanlig dagsturavgift her også. 
 
Sertifisering av Nidaros 
Det har i mange år vært en målsetting om at 
Nidaros skal sertifiseres. Bakgrunnen var vel å 
få løftet det sikkerhetsmessige nivået og å ha 
muligheten til å ta på seg passasjeroppdrag. 
Styret har jobbet for å gjennomføre dette, men 
vi har ikke kommet helt i mål med denne saken. 
På flere årsmøter har det kommet kritikk av 
sertifiseringen, men saken har ikke blitt 
diskutert mer detaljert. Argumentene mot 
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sertifisering går på at det blir mer kostbart 
(avgifter, økt vedlikeholdsnivå, dyrere utstyr, 
forsikring etc.) og mer byråkrati som må følges 
opp. Det har ikke kommet argumenter for 
sertifisering fra lagets medlemmer og det å ta 
passasjeroppdrag har også blitt mindre aktuelt. 
Styret går derfor ikke lenger inn for å få 
Nidaros sertifisert. 
Det er tidligere kjøpt inn lanterner i forbindelse 
med sertifiseringen. De vil bli montert i løpet 
av våren. 
 

 
 
Typisk trøndersk 
Vengblekka introduserer her en helt ny 
språkspalte som vil forsøke å opplyse vår ellers 
så veltalende medlemsmasse om ord og uttrykk 
som ”dei gamle” hadde ytterst på tungespissen, 
men som kanskje har havnet litt lengre bak i 
vår tids vokabular. Vi har derfor all grunn til å 
jobbe ordene tilbake til der de hører hjemme – 
altså ytterst på tungespissen. 
Denne gang:  
SKORDE (f) (uttales, ifølge Sigmund, skole 
med tjukk l): En stang eller stokk som brukes til 
å holde båten i fasong når den bygges, eller til å 
støtte båten med når den står på land. 

å SKORDE: å få i posisjon, støtte ved hjelp av 
ei skorde 
Husk dette – det kan fort bli nyttig på utsettet! 
 
Sommerseilas 2005  
Vi starter med å dra til Trøndelagsstevnet som 
Kjeungen Kystlag arrangerer helga 8-10. Juli 
05, Per Kristian Rognes er høvedsmann på 
denne turen. 
Uke 28 blir det Barne/Familieuke på Storfosna 
med Gunnar Austrheim som arrangør. 
Storfosna byr på fine muligheter for å ha 
forskjellige aktiviteter til havs og på land: fiske, 
snorkle, klatre, padle, badstu, ligge i gresset, 
tenne bål og ikke minst dra på dagsturer med 
Nidaros!  
Etterpå er planen å seile til Kystens 
Landsstevne som går av stabelen i slutten av 
uke 30 i Kalvåg ved Florø. Siste del av 
sommerseilasen blir hjemturen. 
Koordinator blir Monika Jacobsen 
(tlf 99505829). Allerede nå er det mulig å 
melde seg på! 
 
Tipp vekta på ballasten! 
Vengblekka inviterer alle medlemmer til å være 
med på en spennende tippekonkurranse. Hvor 
tung er egentlig ballasten vår? Dette spørsmålet 
har naget oss i mange år nå, endelig skal vi få 
klarhet i saken.  
Samtidig kan alle tippeglade få sjansen til å 
vinne en gedigen premie.  
Hvordan veier vi så steindungen? Jo, to i 
lenkegjengen blir dedikert til oppgaven. En står 
på en badevekt under hele steinstafetten, mens 
den andre noterer vektøkningen i en liten 
notisbok (denne oppbevares trygt fra år til år – 
slik kan vi gjenta veiingen og kontrollere at 
ingen rapper noen av steinene våre). 
Hva veier ballasten i år, tro? Slik kan vi ha god 
spenning på hvert utsett. 
Jeg tar i mot tips (kun hele kilo!) døgnet rundt 
på mail og telefon (helst sms i tidsrommet kl 
2300-0630) fram til lørdag 16.4. kl 16 (se 
telefon- og adresseliste et annet sted). 
For å gi ukyndige i faget en pekepinn, kan jeg 
røpe at våre fremste tror at ballasten veier ca ett 
tonn og at styrets geolog anslår steinens 
gjennomsnittlige egenvekt til å være 2,8-3,0 
(jern har til sammenlikning egenvekten 7, mens 
gull ligger på... ja, hva vet jeg, sikkert 19, men 
det er jo ikke så aktuelt som ballast likevel, i 
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hvert fall ikke i de nærmeste årene!). Kom igjen 
og tipp! 
Stein Arne (tippeleder i styret) 
 
Tilsynsloggen 
Husk at du som har tilsynsuke (se 
aktivitetsplanen!) skriver i tilsynsloggen som 
skal ligge om bord, synlig på kartbordet. Det 
skal kvitteres ut for at du har vært der og sett til 
båten. Evt. merknader skal ikke bare noteres, 
men varsles til styret, fortrinnsvis Carsten 
Elfenbein som er båtansvarlig. 
 
Nyttårsknikkersball på Damhaugen 
En ny festtradisjon har tatt form i Nidaros 
båtlag: Nyttårsknikkersball! 
Fest på mørk-vinteren langt inne i Bymarka – 
det høres kanskje fjernt ut fra bølgesus og 
måkeskrik, men noe må vi more oss med, mens 
Nidaros står i naustet på Stadsbygda.  
I alle fall var vi flere som spente på oss skiene 
på Byåsen butikksenter en sein kveld i januar 
og gikk en fin tur gjennom marka til 
Damhaugen, hytta til Trolla Idrettslag. Og 
andre tok veien opp fra sjøen og Trolla-sida. På 
hytta møtte vi Gunnar og Christine i full sving 
med å varme opp innherredssodden og stelle i 
stand til koselig lag. Ellen, som var tredje 
medlem i festkomitéen hadde forfall pga syke 
barn, men sendte med varme hjemmebakte 
rundstykker og sjokoladekake. Stein Arne med 
gitaren dro i gang sanger fra Nidaros’ berømte 
sanghefte. Så ble det dans og trivelig prat, til 
folket ruslet hjem igjen mellom grantrærne. Det 
ryktes at alle har kommet vel tilbake.  
En stor takk til festkomitéen for en hyggelig 
kveld, som vi håper kan bli en ny tradisjon i 
båtlaget.  
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Jon Lippe 
 
Fra aktivitetskalenderen 
Lørdag 11.juni er det Fløttmannsdag på 
Fosenkaia, her blir det litt familieaktiviteter – vi 
kan nevne barneorkester, skattejakt og masse 
mer. 
 
VHF-gruppa sterkt utvidet 
Fem Nidaros-medlemmer har utvidet sin 
kompetanse. Berit Fonnes, Audun Sødal, Astrid 
Wale, Frode Frydenlund og Stein Arne Sæther 
bestod sin VHF-eksamen med glans. 
 

 
 
Seglsying 
Vi har noen oppgaver med seglet, det som 
haster er: 

• sy ny råduk før sesongen starter  
• det nye toppseglet er ikke helt ferdig 

liket ennå 
 
Det inviteres herved til seglmakerkveld på 
skuret. Dere som har lyst og tid til å være med 
vennligst si fra til den nye lederen av segl- og 
rigg-gruppa:  
Øyvin Sæther: mob: 95245290 
epost: oyvin.sather@adm.ntnu.no
 

mailto:oyvin.sather@adm.ntnu.no


 
 

Referat fra årsmøtet i båtlaget Nidaros 
 
onsdag 2. februar 2005 
16 medlemmer fra båtlaget var tilstede på 
møtet, deriblant hele styret. 
 
Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Dagsorden og innkalling til årsmøtet ble 
godkjent. 
 
Valg av møteleder, referent og to til å skrive 
under på protokollen 
Møteleder; Berit Fonnes, referent; Øyvin 
Sæther.  
Monika D. Jakobsen og Jan Petter H. Hansen 
skal skrive under på protokollen.  
 
Årsmelding og regnskap for 2004 
Både årsmelding og regnskap for 2004 ble 
presentert og godkjent av årsmøtet. Begrepet 
”jolle” i regnskapets punkt 1e må byttes ut med 
det riktige begrepet ”pram”. 
 
Plan for segling og andre aktiviteter i 2004 
Planen ble godkjent med følgende presiseringer 
og endringer:  
- Utsettdato, alt. 2, 16.-17. april ble 
valgt som 1. prioritet. Alt. 2.-3.april er 
2.pri.  
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- Sommerseilasen flyttes en uke fram til 
uke 28, med leir på Storfosna. 
- Kysten-stevnet foregår i Kalvåg, 

mellom Florø og Måløy i uke 30. 
 
Fastsetting av medlemskontingenter 
og seglingssatser 
Medlemskontingeten ble vedtatt 
uendret. Styrets forslag om at 
høvedsmenn skal slippe å betale 

seglingsavgift, ble enstemmig vedtatt.  
 
Innkomne saker 
Det var ingen innkomne saker. 
 
Budsjett 
Budsjettet ble enstemmig vedtatt. Det ble 
anmerket at det vil være en fordel for 
oversikten om investeringer skilles fra 
driftsutgifter i presentasjonen. 
 
Valg av styre, høvedsmannsutvalg, revisor 
og valgkomite 
• Styret: Carsten Elfenbein (ny), Stein Arne 

Sæther (ny), Berit Fonnes (leder), Christine 
Seyferth og Frode Frydenlund. 

• Høvedsmannsutvalget: Petter Nergaard 
(ny), Jon Lippe (ny) Gunnar Austrheim og 
Aksel Jørgensen. Takk til Ivar Soknes og 
Ketil Berdal for innsatsen! 

• Revisor: Sven-Erik Sivertsen (ny). Takk til 
Bjørn Holder for innsatsen alle årene til nå! 

• Valgkomité: Ellen Arneberg (ny), Kirsti 
Kvaløy (to år til), Berit Opsal (ett år til) 

 
Ellers ble: 
Sigmund Sørgjerd og Øyvin 
Sæther takket for innsatsen i 
styret med blomster. 
 
Berit Fonnes ble overrakt årets 
vervepremie, en ekte 
”staværingshuv”, dobbeltstrikket i 
rød ull til segling vinterstid. 
 
Ref. Øyvin Sæther 



Dato Kl Oppmøte Aktivitet Merknad Ansvar, onsd.: Høveds/Halskar
Uke 14 Tilsyn
Onsdag 06-apr 19:00 Skuret Temakveld: På tur med ”Oluffa” tur-retur Tyskland Kystlaget
uke15 Tilsyn
Onsdag 13-apr 19:00 Skuret Temakveld: Til Shetland med seglskøyta ”Innherred” Kystlaget
Lørdag 16-apr Stadsbygd UTSETT Styret
Søndag 17-apr Stadsbygd UTSETT til byen
Uke 16 Tilsyn Ellen Arneberg
Onsdag 20-apr 17:30 onsdagssegling Petter Nergaard/André Holm
Uke 17 Tilsyn Egil Gjølme
Onsdag 27-apr 17:30 onsdagssegling Ivar Soknes/Stein Arne Sæther
Uke 18 Tilsyn
Onsdag 04-mai 17:30 onsdagssegling
Tors-søn 05-mai 08-mai til havs! Seglkurs med Wiggo påmeld.frist 25/4 Styret
Uke 19 Tilsyn John Hermansen
Onsdag 11-mai 17.30 Fosenkaia Onsdagssegling Jon Lippe/Mari B. Mathisen
Uke 20 Tilsyn Sigmund Sørgjerd
Onsdag 18-mai 17.30 Fosenkaia Onsdagssegling Gunnar Austrheim/Jan Petter H. Hansen
Uke 21 Tilsyn Astrid Sandvik
Onsdag 25-mai 17.30 Fosenkaia Onsdagssegling Øyvin Sæther/Audun Sødal
Uke 22 Tilsyn Monika Jakobsen
Onsdag 01-jun  17.30 Fosenkaia Onsdagssegling Audun Sødal/Monika Jakobsen
Lør-søn 04-jun 05-jun Fosenkaia Seglkurs med Erlend Kurs- og aktivitetsgruppa
Uke 23 Tilsyn Astrid Wale
Onsdag 08-jun 17.30 Fosenkaia Onsdagssegling Per Kr. Rognes/Astrid Wale
Lørdag 11-jun Fosenkaia Fløttmannsdag Kystlaget
Uke 24 Tilsyn Petter Kjørstad
Onsdag 15-jun 17.30 Fosenkaia Onsdagssegling Odd Ketil Berdal/Egil Gjølme
Uke 25 Tilsyn Audun Sødal
Onsdag 22-jun 17.30 Fosenkaia Onsdagssegling Gunnar Austrheim/Ingunn Limstrand
Uke 26 Tilsyn Jan Petter H. Hansen
Onsdag 29-jun 17.30 Fosenkaia Onsdagssegling Aksel Jørgensen/Christine Seyferth
Uke 27 Tilsyn Marit By
onsdag 06-jul 17.30 Fosenkaia Onsdagssegling John Hermansen/Ivar Soknes

helga 08-jul 10-jul Trøndelagstevne, Kjeungen Kystlag Høv: Per Kr. Rognes
Uke 28 11-jul 17.jul Sommerseilas Storfosna-leir! Gunnar Austrheim
Uke 29 18-jul 24-jul Sommerseilas
Uke 30 25-jul 31-jul Sommerseilas Kysten-stevne i Kalvåg
Uke 31 01-aug 07-aug Sommerseilas
Uke 32 08-aug 14-aug Sommerseilas
Uke 33 Tilsyn Håvard Sæther
Onsdag 17-aug 17.30 Fosenkaia Onsdagssegling André Holm/Jon Lippe
Uke 34 Tilsyn Berit Opsahl
Onsdag 24-aug 17.30 Fosenkaia Onsdagssegling Tore E. Aarseth/Øyvin Sæther
Uke 35 Tilsyn Torleif Holm
Onsdag 31-aug 17.30 Fosenkaia Onsdagssegling Egil Gjølme/Frode Frydenlund
Uke 36 Tilsyn Tore Erling Aarseth
Onsdag 07-sep 17.30 Fosenkaia Onsdagssegling Berit Fonnes/Aksel Jørgensen
Uke 37 Tilsyn Per Kristian Rognes
Onsdag 14-sep 17.30 Fosenkaia Onsdagssegling Frode Frydenlund/Gunnar Austrheim
Uke 38 Tilsyn Sven Erik Sivertsen
Onsdag 21-sep 17.30 Fosenkaia Onsdagssegling Stein Arne Sæther/Berit Fonnes
Uke 39 Tilsyn Bård Paulsen
Onsdag 28-sep 17.30 Fosenkaia Onsdagssegling Aksel Jørgensen/Petter Kjørstad
Lørdag 01-okt Stadsbygd foreløpig dato Oppsett båtansvarlig
Søndag 02-okt Stadsbygd foreløpig dato Oppsett Båtgruppa

Lørdag 05-nov ? Fosen fhsk. Oppstart seglmakerkurs nytt storsegl Rigg og seglgruppa ved 
Søndag 06-nov Fosen fhsk. forts. Øyvin Sæther

Aktivitetsplan for båtlaget Nidaros 2005



Graksa 
En stor takk for fantastisk samarbeid og 
glimrende service går til en god venn av 
Nidaros gjennom mange år, vårt kjære 
forsikringsselskap If. Tenk, for usle 14000 
kroner i året har If gjennom alle de år gitt oss 
lov til å ødelegge alt vi kunne komme over, 
bare vi ikke oversteg 50 millioner kroner. 
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Enda vi har prøvd så godt vi har kunnet, har vi 
ikke klart å komme opp i én million ødelegging 
en gang. Vi klarer rett og slett ikke å leve opp 
til Ifs forventninger, og ser oss derfor nødt til å 
takke for oss. 
Heldigvis har Vesta åpnet sine armer for oss, vi 
takker og bukker, selv om vi er litt skuffa over 
at vi nå bare får ødelegge for 10 millioner. Og 
ikke får vi betale dem mer enn 6000 i året 
heller. 
 
 

 
Styret: 
Berit Fonnes, leder 
adresse: Aaengv. 17, 7020 Trondheim 
telefon: 73528458 (p), 99012583 (mob) 
epost: b-fonnes@online.no  
Frode Frydenlund, kasserer 
adresse: Sjøvegen 21, 7053 Ranheim 
telefon: 73914405(p), 92633930 (mob) 
epost:frode.frydenlund@sintef.no 
Carsten Elfenbein, båtansvarlig 
adresse: Stuttvegen 4, 7053 Ranheim 
telefon: 73902463 (p), 90967751 (mob) 
epost: elfenbei@online.no 
Stein Arne Sæther, styremedlem 
adresse: Jonsvannsveien 3, 7016 Trondheim 
telefon: 73940506 (p), 95198678 (mob) 
epost: stein.arne.sether@adresseavisen.no 
Christine Seyferth, sekretær 
adresse: Sigurd Bergs allé 7, 7043 Trondheim 
telefon: 73518583 (p), 90072558 (mob) 
epost: tineseyferth@hotmail.com
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