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Gjennomgang av båten 
20 april 17:30 på Stadsbygd (ferge 16:45) 
m/Einar Borgfjord 
 
Utsett 
Helga 22-23 april 

Seglkurs med Lena 
3-5 juni – starter fra Brekstad 
påmeldingsfrist onsdag 24 mai 
 
Råseglkurs for jenter 
24 juni 10:00, oppmøte Fosenkaia 

 
 
Årsmøtet 
Ble holdt den 1. februar. Ingunn Limstrand 
hilses velkommen i styret og Stein Arne Sæther 
er blitt leder i laget. 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. 
 

 
Gjennomgang av båten 
Det er planlagt en grundig gjennomgang av 
Nidaros før utsettet. 
Torsdag 20 april kl 17:30 på Stadsbygd (det går 
ferge fra Flakk 16:45). Da vil Einar Borgfjord 
gjøre dette sammen med interesserte med-
lemmer. Han vil sjekke tilstanden til båten og 
samtidig peke ut mulige svake punkt og andre 
detaljer en bør være oppmerksom på. 

NB! En slik gjennomgang er en unik mulighet 
til å få oppdatert kompetansen. Så høveds-
mannsutvalget regner dette for obligatorisk for 
høvedsmenn og daghøvedsmenn. 
Etterpå smøres båten med bunnstoff. 
 
Utsett av Nidaros 
Helga 22-23 april setter vi Nidaros på vannet.  
 

 
Vi vil gjerne ha en påmelding, i form av epost 
eller telefon til Stein Arne eller Frode (adresse 
og telefon står bakerst i Vengblekka). Si fra om 
du kommer med bil eller ikke. 



 
Program for utsettet: 
Lørdag 22/4: 
0900: Felles oppmøte og avreise fra Skuret 
0935: Ferge fra Flakk, Nidaros betaler. 
1100: Nidaros bæres ut av naustet 
1130: Kortversjon av den båtsjekken som Einar 
Borgfjord gjorde 
1300: Lunsj - ta med egen mat 
1400: Fjære – Nidaros bæres i fjæra. Forsiktig 
så ikke båten sklir helt uti på de nye lunnene!! 
1430: Vedlikeholdskurs motor 
Før kl. 1800: Motorsjekk, maling av alt hvitt, 
klargjøring av rigg, innved og utstyr 
1800: Nidaros flyter! og flyttes til brygga 
etter kl. 18: Ballast ombord, rigging og 
klargjøring. Båten flyttes til Rødberget. 
2000: Middag og fest sammen med Braute. 
Nidaros spanderer middag på alle medlemmer 
2400: Mulighet for overnatting i Stabburet og i 
naustene. Gi beskjed! 
Søndag 23/4: 
Årets første seilas! Fra Stadsbygd til Fosenkaia. 
Meld deg som mannskap! 
 
Seglkurs 3-5 juni (pinsehelga) 
med Lena Börjesson 
Kurset er planlagt for dem som har en del 
erfaring med råseglbåt, men alle er uansett 
velkommen til kurset! 
Været og deltagernes interesse vil for en stor 
del avgjøre hva vi fordyper oss i, men det kan 
feks. være: 

 
• Sikkerhetstenking 
• Segling i dårlig vær 
• Opplæring av nytt manskap 
• Nattsegling 
• Mann-over-bord - øvelse 
• Øving på å legge til og legge bi 
• Fortøyning 
 
Er det interesse kan vi også utprøve noen av 
navigasjonshjelpemidlene fra vikingetida. 
 
Kurset går 3-5 juni, fra lørdag til mandag og vi 
starter på Brekstad. Båten segles dit på fredag 
(høvedsmann: Audun Sødal) og de som vil kan 
være med på det. Eller en kan kjøre utover på 
lørdagsmorran (det går nok ikke tidlig hurtigbåt 
på lørdag). 
 
Det er ingen kursavgift men vanlig seglings-
avgift pr dag (medl:110,- andre:160,-) 
Meld dere på til Christine Seyferth: 90072558 
Påmeldingsfrist onsdag 24 mai. 
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Kurs i Råsegling - for jenter 
..føler du at du alltid sitter heime og venter når 
guttene drar til sjøs for å ha det morsomt? 
..føler du at du aldri slipper til når du er 
ombord  
..at det alltid er brautende mannfolk som 
hopper først når det skal fortøyes til kai,  
..tilsynelatende kan alle knutene  
..stikker hodet i motoren og mumler noe om 
coilen  
..og som dytter deg vekk for å dra opp seglet 
fordi det kan være for tungt  
Endelig er det din tur til å ta over roret!! 
 
Tema for kurset: 
• Motor – en ganske overkommelig ting 
• Knuter, tau og ting ombord 
• Posisjoner og oppgaver ombord 
• Å krysse med råsegl 
• Roing 
• Sikkerhet 
 
Det betyr en praktisk og fin dag på fjorden med 
kursledere som forstår seg på å være feil kjønn i 
båt uten at vi bruker noe mer tid enn denne 
invitasjonen på det. Kurset avsluttes med likør 
etter vellykket innkjøring og fortøying på 
Fosenkaia. 
Samme kveld kan du være mannskap på 
Korsvikaspillet og få med litt kultur også! 
 
Lørdag 24. juni, oppmøte kl 10 på Fosenkaia. 
Vanlig dagsturavgift - medl:110,- andre:160- 
 
Ingunn og Berit leder kurset. Ta kontakt for 
påmelding eller mer informasjon: 
ingunn.limstrand@norkart.no, 91577096 
b-fonnes@online.no, 99012583 

 
Korsvikaspillet 
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 god tilbakemelding på det vi har gjort før. 
Deltagelsen gir også inntekter til båtlaget. 
 
Det foregår i uke 25 med 4 forestillinger: 
- fredag 23. juni kl 19.00 
- lørdag 24. juni kl 19.00 
- søndag 25. juni kl 16.00 og 19.00 
 
I forkant er det også endel prøvekvelder – 
Nidaros er tenkt med på 2 kvelder: 
- onsdag 21. juni kl 19.00 
- torsdag 22. juni kl 19.00 (generalprøve) 
 
Tilsammen blir dette 6 økter for Nidaros. 
Det trengs mannskap 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: 
Hjørdis: 99572523, eller 
Frode: frode.frydenlund@sintef.no, 92633930 
 
Sommerseilas 2006 
Det er bare å vise til de utførlige planene fra 
Høvedspilsingen ☺ 
 
Kystens dag 
Fredag 9.juni er det Kystens dag over hele 
landet. http://www.kystensdag.no/ 
Lørdag 10 juni markeres det av kystlaget og 
andre organisasjoner. Kystlaget arrangerer da 
Fløttmannsdagen på Fosenkaia. 
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Nidaros innestengt i Kanalen 
Denne og neste sommer får vi som bruker 
Nidaros ekstra utfordringer. Arbeidet med 
Nordre avlastningsvei fører med seg at 
Skansenbrua åpnes sjeldnere i sommer. Fra 1. 
september og hele neste sommer blir den helt 
stengt. Konsekvensene for oss i sommer gjelder 
onsdagsseilaser og annen kveldsbruk av båten. 
Avgang som før kl 1730, men vi slipper ikke 
inn gjennom brua igjen før kl 23-24. På grunn 
av anbudsbetingelser, er det tvilsomt om vi får 
endret på dette. Enten må vi bli flinkere til kjapt 
å ta masta ned og opp igjen, slik at vi kan gå ut 
Ravnkloløpet, eller vi må belage oss på mer 
langvarige turer. En sannsynlig løsning er at 
mannskapet slippes av på Skansen eller 
Brattøra når en har seilt nok (f. eks, kl 21-22), 
mens turens høvedsmann og halskar venter til 
bruåpning. Det er viktig at vi får dette til å 
fungere, for onsdagsseilasen er blitt en av våre 
beste aktiviteter og en god rekrutterings-
mulighet. Neste sommer MÅ vi bare finne en 
plass på utsiden av Kanalen. Styret sender brev 
til Trondheim Havn der vi ber om spesial-
behandling siden Nidaros er en kulturhistorisk 
spesiell båt som også tilbyr byens befolkning 
(og turister) en opplevelse på sjøen. Som plan B 
utreder vi mulighetene for alternativ havn uten-
for byen. Hvis noen av dere har forslag, bare gi 
beskjed! Kanskje kan vi få til et bytte, dersom 
vi finner en masteløs båt utenfor Kanalen. 
Eieren kan kanskje tenke seg å ligge på Fosen-
kaia i ett år når det bare er å svippe ut gjennom 
Ravnkloløpet. 
 
Skansen bru - nye åpningstider 

06:00 - 07:00  
10:00 - 11:00 
14:00 - 15:00 

Ikke lør/søn/helligdag 
17:00 - 18:00 
23:00 - 24:00 

Høvedsmannspils! 
Selv når snøen ligger metertykk over seil-
fantasiene kan det være på sin plass å minne om 
at skiføret ikke varer evig, og at det er lov å 
drømme om sommer selv i januar. Derfor inn-
kalte høvedsmannsutvalget til høvedsmannspils 
på Naboen onsdag 18. januar. Ni øltørste 
høvedsmenn lot framtidsplanene flyte fritt, og 
med en så tidlig start på planlegginga  av 
sommerens sesong var det ikke vanskelig å 
legge programmet! Styrets forslag til aktivitets-
plan ble både justert og supplert. Seilkurs med 
Lena Börjesson legges til pinsen, og Audun tok 
sporenstreks på seg oppdraget om å frakte 
Nidaros til Brekstad før kurset starer, så vi skal 
få et så optimalt kurs som mulig. 
Sommerseilas ja - da tok det helt av!! Fire – 
kanskje fem – uker er nå satt på planen: 
Uke 27, 01-09 juli: er nesten full allerede – da 
drar Øyvin, Audun, Monika, Berit og bandet 
hennes (les: nye medlemmer…) på kombinert 
seiltur og turné! Første stopp/ konsert er 1. juli 
på Storfosna, turneen ender på Sauøya en uke 
seinere. Kan også nevne at Trøndelagstevnet er 
helga 07-09juli. 
Uke 28, 10-16juli: stevner båten nordover, 
muligens innom Trøndelagsstevnet, og kanskje, 
om vær og vind og mannskap vil, med 
endepunkt på landsstevnet i Bodø. 
Uke 29, 17-23juli: Neste etappe kaprer Jon L. 
og Ketil, de vil utforske havområdene nord/sør 
for Bodø. Her kan vi nevne at Kystens lands-
stevne foregår i Bodø 20-23juli. 
Uke 30, 24-30juli: Så vil Frode og Stein Arne 
seile sørover igjen, antakelig til Storfosna 
Uke 31, 31juli-06aug: Der Gunnar og Ellen 
igjen vil være vertskap for familieuka 
 
Sikre vitner kan melde om at høvedsmennene 
står for disse vidløftige planene også etter at 
pilsen har forlatt kroppen – så det er med andre 
ord bare å melde seg som mannskap til 
sommerens drømmeseilas! Styret tar imot på-
meldinger allerede nå! 
Og pils kan det vel også hende det blir mer 
av… 
Berit 
 
 



 
 

minner litt om utsettet 
 

Referat fra årsmøtet i båtlaget Nidaros 
 
Onsdag, 1. februar 2006 
 
13 medlemmer fra båtlaget var tilstede på 
møtet. 
 
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Dagsorden og innkalling til årsmøtet ble 
godkjent. 
 
2. Valg av møteleder, referent og to til å 
skrive under protokollen 
Berit Fonnes ble valgt som møteleder, Christine 
Seyferth som referent. 
Øyvin Sæther og Jan Petter H.Hansen skal 
skrive under på protokollen. 
 
3-5. Godkjenning av årsmelding og regnskap 
for 2005 
Både årsmelding og regnskap for 2005 ble 
presentert og godkjent av årsmøtet. 
 
6. Plan for segling og andre aktiviteter 
Planen ble godkjent. Høvedsmannsrådet 
foreslår at motorkurset taes fortløpende. 
Dessuten ønsker Høvedsmannsrådet å ha et 
kurs over båtens tilstand/ vedlikeholdskurs for 
høvedsmenn ( Nidaros er nå 8 år gammel!) 
 
7. Fastsetting av medlemskontingenter og 
seglingssatser 
Seglingssatsene for 2006 forblir som i 2005. 
 
8. Innkomne saker 
Det var ingen innkomne saker. 

 
9. Budsjett 2006  
Budsjettet ble enstemmig vedtatt. Det ble 
anmerket at VHF en evt. ikke funker, dette skal 
sjekkes av styret. 
 
10. Valg av styre, høvedsmannsutvalg, 
revisor og valgkomite 
• Styret: Ingunn Limstrand (ny), Christine 

Seyferth, Frode Frydenlund (begge 
gjenvalg), Carsten  Elfenbein, Stein Arne 
Sæther. Stein Arne Sæther ble valgt som ny 
leder. Avtroppende leder Berit Fonnes ble 
takket med blomster for strålende innsats i 
styret. 

• Høvedsmannsutvalg: Berit Fonnes (ny), 
Gunnar Austrheim, Petter Nergaard, Jon 
Lippe. Takk til Aksel Jørgensen for inn-
satsen. 

• Revisor: Sven Erik Sivertsen ble gjenvalgt. 
• Valgkomite: Ellen Arneberg (to år til), 

Kirsti Kvaløy (ett år til), Jan Petter Hubert-
Hansen (ny). Takk til Berit Opsal for inn-
satsen. 

 
Som avslutning viste Zeljko Vucic et kjempe-
fint bildeshow fra familieuken på Storfosna! 
Tusen takk! 
 
Ref. Christine Seyferth 
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STORSEILET er begynt! 
Kanskje ikke alle har fått med seg at laget er i 
gang med å sy nytt storseil!! 
Vi startet i høst med kurs hos Vegard Rye 
Carlsen på Fosen Folkehøgskole, hvor vi etter 
en del planlegging og regnestykker gikk løs på 
en veldig stor rull med linstoff!! 
Båtlaget Munin var der også og etterhvert ble 
det store rommet fylt med seildukbaner spent 
opp både hit og dit. Det ble en ganske intens 
arbeidsstemning hvor vi sto på rekke og rad og 
sydde. Og faktisk klarte vi å sy sammen 7 
baner! Dette er gøy og vi som var med i 
prosessen ble ganske hekta men unner absolutt 
flere å være med på dette store prosjektet. Det 
blir mer å gjøre til høsten, så bare kontakt 
Øyvin: oyvinsat@online.no, 95245290. 
 
Graksa 
Nå er det like før, folkens, at løvet spretter, og 
like sikkert som at løvet spretter er det at 
mastene spretter ved Fosenkaia. Snart vil mast 
på mast ligge og vinke forlokkende til byens 
befolkning, både til de som foretrekker mastene 
som kulisse til utepilsen sin, og til de som heller 
vil sjekke hvor mye vind de tåler. For 
sistnevnte gruppe står store opplevelser i kø. Vi 
er jo så heldige å ha fått en ekstraordinær 
utfordring fra byen som er så glad i oss, nemlig: 
Hvordan finne veien ut av kanalen når 
Skansenbrua nekter å åpne seg? Byen vår har 
lagt opp et bra treningsprogram: Fram til 
september får Nidaros slippe ut til vanlig tid, og 
så kan vi øve på retretten hele ettermiddagen – 
og har vi ikke klart det før klokka elleve vil 
Skansenbrua aller nådigst slippe oss inn. Etter 
en sommers hardtrening skal vi nok klare Den 
Store Testen. For når Skansenløpet stenges i 
september setter vi stevnen mot øst. Smidig 

som Nidaros er blir det barnemat å passere 
kanalens to bruer, svinge nitti grader mot nord 
mens vi venter på at verftsbrua skal åpne seg, 
samtidig som vi buksere oss forbi 102 påler og 
74 luksusyachter og gjennom en elvestrøm bare 
ørlite grann striere enn Golfstrømmen og 
Saltstraumen til sammen, for så å vente på at 
jernbanebrua stiger til værs. Vel ute på fjorden 
kan det jo hende vi rekker å heise seil før vi 
begir oss på hjemtur. 
Sikre kilder kan for øvrig bekrefte at enkelte 
har begynt å øve seg på vantknuten og 
kommandoene for hvordan senke og heise 
masta, samtidig som de stirrer sultent mot 
Ravnkloløpet… 
 
Annonse: 
”Noen utafor kanalen som har plass til meg?” 
B.M. 39 fot 
 
Vervepremie 
I 2005 var det ingen som fikk vervepremie. Så i 
2006 er det nye muligheter! Den som verver 
flest nye medlemmer (minst to) til Nidaros, har 
en god premie i vente!! Ta med venner på tur.. 
 
Tilsynsloggen 
Husk at du som har tilsynsuke (se aktivitets-
planen!) 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. 
 
 
Styret: 
Stein Arne Sæther, leder 
adresse: Jonsvannsveien 3, 7016 Trondheim 
telefon: 73940506 (p), 95198678 (mob) 
epost: stein.arne.sether@adresseavisen.no 
Carsten Elfenbein, båtansvarlig 
adresse: Stuttvegen 4, 7053 Ranheim 
telefon: 73902463 (p), 90967751 (mob) 
epost: elfenbei@online.no  
Frode Frydenlund, kasserer 
adresse: Sjøvegen 21, 7053 Ranheim 
telefon: 73914405(p), 92633930(mob) 
epost: frode.frydenlund@sintef.no 
Ingunn Limstrand, medlem 
adresse: Nøst, 7100 Rissa 
telefon: 91577096 (mob) 
epost: ingunn.limstrand@norkart.no 
Christine Seyferth, sekretær 
adresse: Sigurd Bergs allé 7, 7043 Trondheim 
telefon: 73518583 (p), 90072558 (mob) 
epost: tineseyferth@hotmail.com 
 

 



Uke Dato Kl Oppmøte Aktivitet Merknad/tilsyn Ansvar, onsd.: Høveds/Halskar
1
2 Tirsdag 10-jan 19.00 Skuret Båtførerprøven 10 kvelder, hver tirsdag!! Kystlaget

Fredag 13-jan 19.30 Damhaugen Nyttårsnikkersball Christine og Ellen
3 Onsdag 18-jan 19.00 Naboen Høvedsmannspils Gunnar

Onsdag 18-jan 19.00 Skuret Medlemskveld Kystlaget Til Rostock m/Oluffa Kystlaget
Lør-søn 21-jan 22-jan Skuret Kurs i vikingnavigasjon Lena Börjesson

4 Lørdag 28-jan 10.00 Skuret Seilsying Segl og rigg v/Øyvin
5 Onsdag 01-feb 18.30 Skuret Årsmøte Nidaros Styret
6 Lørdag 11-feb 13.00 Skuret Årsmøte kystlaget Kystlaget
7 Onsdag 15-feb 19.00 Skuret Medlemskveld Kystlaget Mimring fra Landsstevnet 97 Kystlaget
8 Rørosmartnan
9 Vinterferie

10 Lørdag 11-mar 19.30 Skuret Skreikveld Kystlaget
11 Onsdag 15-mar 19.00 Skuret Barking av segl Christine
12 Onsdag 22-mar Medlemskveld Kystlaget Undersjøisk opplevelse Kystlaget
13 Onsdag 29-mar 19.00 Skuret Barking av segl Christine

Lør-søn 01-apr 02-apr Fosen FHS Seglsying & Repslagerkurs avlyst Segl og rigg v/Bjørn og Øyvin
14
15 Påskeferie
16 Torsdag 20-apr 16:45 Stadsbygd tilstandssjekk m/E.Borgfjord og så bunnsmør. (ferge16:45) Styret

Lør-søn 22-apr 23-apr Stadsbygd UTSETT m/vedlikeholdskurs motor Båtgruppa

17 Onsdag 26-apr 17:30 Fosenkaia Onsdagssegling Tilsyn:Petter Kjørstad Gunnar Austrheim/Tore Erling Aarseth
Onsdag 26-apr Skuret Medlemskveld Kystlaget Mimring Fylkeslagsstevnet 05 Kystlaget

18 Onsdag 03-mai 17:30 Fosenkaia Onsdagssegling Tilsyn:Mari B. Mathisen Øyvin Sæther/Monika Jakobsen
19 Onsdag 10-mai 17.30 Fosenkaia Onsdagssegling Tilsyn:Kerstin Monsees Petter Nergaard/Aksel Jørgensen
20 Onsdag 17-mai 17.30 Fosenkaia Festseiling? Tilsyn:Bård Paulsen
21 Onsdag 24-mai 17.30 Fosenkaia Onsdagssegling Tilsyn:Audun Podsada Berit Fonnes/Ingunn Limstrand
22 Onsdag 31-mai  17.30 Fosenkaia Onsdagssegling Tilsyn:Erling Solberg Odd Ketil Berdal/Egil G. Gjølme

Fredag 02-jun Til Brekstad Båtfrakt Nidaros til Brekstad Audun Sødal
Lør-man 03-jun 05-jun Til havs! Seilkurs Lena Börjesson

23 Onsdag 07-jun 17.30 Fosenkaia Onsdagssegling Tilsyn:Ellinor Stene André Holm/Christine Seyferth
Fredag 09-jun Kystens dag http://www.kystensdag.no/
Lørdag 10-jun Fosenkaia Markering av kystens dag Fløttmannsdagen++ Kystlaget

24 Onsdag 14-jun 17.30 Fosenkaia Onsdagssegling Tilsyn:Per Stene Per Kristian Rognes/Astrid Wale
25 Man-ons 19-jun 21-jun Fosenkaia evt. prøver Korsvikaspillet Tilsyn:Hjørdis Helsø Frode Frydenlund/Hjørdis Helsø

Tors-søn 22-jun 25-jun Fosenkaia Korsvikaspillet, forestillinger Frode Frydenlund/Hjørdis Helsø
Lørdag 24-jun 10.00 Fosenkaia Kurs i råsegling for jenter Berit Fonnes, Ingunn Limstrand

26 Onsdag 28-jun 17.30 Fosenkaia Onsdagssegling Tilsyn:Torleif Holm Jon Lippe/John Hermansen
27 hele uka 03-jul 09-jul SOMMERSEILAS Trondheim - Sauøya m/musik Berit Fonnes/Monika Jakobsen

07-jul 09-jul Trøndelagsstevnet
28 hele uka 10-jul 16-jul SOMMERSEILAS Sauøya - Bodø
29 hele uka 17-jul 23-jul SOMMERSEILAS Bodø - Lofoten - Sandnessjøe Jon Lippe/Odd Ketil Berdal

20-jul 23-jul Kystens Landsstevne Bodø
30 hele uka 24-jul 30-jul SOMMERSEILAS Sandnessjøen - Storfosna Frode Frydenlund/ Stein Arne Sæther
31 hele uka 31-jul 06-aug FAMILIEUKE Storfosna Gunnar Austrheim
32 Onsdag 09-aug 17.30 Fosenkaia Onsdagssegling Tilsyn:Elisabeth N. Haugen Aksel Jørgensen/Hans Göran Eriksson
33 Onsdag 16-aug 17.30 Fosenkaia Onsdagssegling Tilsyn:Sigmund Sørgjerd Ivar Soknes/Frode Frydenlund
34 Onsdag 23-aug 17.30 Fosenkaia Onsdagssegling Tilsyn:Aase Eian Sørgjerd John Hermansen/Gunnar Austrheim
35 Onsdag 30-aug 17.30 Fosenkaia Onsdagssegling Tilsyn:Kirsti Vatn Egil G. Gjølme/Odd Ketil Berdahl

Fredag 01-sep Skansenløpet stenges fram til våren 2008 Statens vegvesen
36 Onsdag 06-sep 17.30 Fosenkaia Onsdagssegling Tilsyn:Bjarte Øye Audun Sødal/Mari B. Mathisen
37 Onsdag 13-sep 17.30 Fosenkaia Onsdagssegling Tilsyn:Hans Göran Eriksson Stein Arne Sæther/Petter Kjørstad
38 Onsdag 20-sep 17.30 Fosenkaia Onsdagssegling Tilsyn:Jan P.H. Hansen Frode Frydenlund/Jan Petter H. Hansen
39 Onsdag 27-sep 17.30 Fosenkaia Onsdagssegling Tilsyn:Berit Opsal Ingunn Limstrand/Audun Sødal

Lør-søn 30-sep 01-okt Stadsbygd foreløpig dato Oppsett Båtgruppa

Aktivitetsplan for båtlaget Nidaros 2006
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