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TIL HAVS !! 

 
 
Sommerseilasmøte tirsdag, 13.juni 
Kl. 1900  på Skuret 
 
Påmeldingsliste henger på Skuret 
Meld deg på innen 12. juni 
til Christine  tel. 90072558 

Sisteliten påmelding mulig til seglkurs 
med Lena Börjesson i pinse (3.-5.juni). 
Det blir samsegling med båtlaget 
Braute, Kjeungen Fyr inviterer til 
overnatting og alt er klart for en 
fantastisk langhelg til havs! 
Mer info hos Christine Seyferth eller på 
hjemmesiden under: kurs. 
 
Sommerseilas 
 
Det er hengt opp påmeldingsliste på Skuret ,vi 
har satt påmeldingsfrist til mandag 12. juni. 
Tirsdag, 13. juni kl.19:00 tar vi et 
planleggingsmøte på Skuret. 
Alle som vil seile i sommer eller som vurderer 
det bør være med på møtet. 
Som før er det like mye du som alle andre som 
gjennom ønsker og forslag bestemmer hvor 
årets tur legges. 
 
Vi mangler høvedsmann og mannskap i uke 28. 
Vi har tatt kontakt med aktuelle høvedsmenn og 
ingen kan i uke 28. Det betyr at vi ikke klarer å 
nå Lofoten & landsstevnet i Bodø. 
En annen forandring som kom er at den 
planlagte familieuka i uke 31 ble krympet ned 
til ei helg (28-31. juli). 
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Skansen Bru – åpningstider er justert !
 
06:00- 07:00  (ikke lør/søn/helligdag) 
10:00- 11:00 
17.00- 18:00 
21:30- 23:00 
en for uke 31 har vi i stedet fått en 
øvedsmann: Ingunn Limstrand. 
ette gir nye muligheter og vi har derfor 

evidert planene. Vi legger opp til 3 ukers 
egling på Vikna og Helgeland. Det gir kortere 
tapper, gode muligheter for utforsking og mere 
osesegling. Vi håper det kan friste flere til å 
elta. 

lik er den reviderte planen: 
ke dato hvor høvis 
7 30/6- 

7/7 
Trondheim- 
Storfosna-Sauøya 
ca. 60 nm 

Berit/ 
Monica 

8 8/7-  
    15/7 

Tilsyn på Sauøya  

9 16/7- 
    22/7 

Sauøya - Vikna – 
Brønnøysund 
ca. 130 nm 

Jon/ 
Ketil 

0 23/7-  
    29/7 

Brønnøysund - Sand-
nessjøen – Rørvik 
ca. 120 nm 

Frode/ 
Stein 
Arne 

1 30/7- 
    5/8 

Rørvik – Trondheim 
ca. 120 nm 

Ingunn 

istanseangivelsene er minimumsdistanser. 

et er ledig plass på alle ukene så bare meld 
eg på! 



 
Uke 28  Trondheim - Sauøya 
Første uke er det bra med folk ombord, det 
irske bandet Finnegans Fake med Berit Fonnes 
på fele drar på tokt med Nidaros… 
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Uke 29  Sauøya - Vikna – Brønnøysund 
En seilas fra Fosen eller Froan til Rørvik betyr i 
korte trekk at vi passerer Bjørnør-kysten 
(samlenavn for Stoksund, Roan og Osen) og 
Folla. 
Denne strekningen er mer spennende enn 
mange vil ha det til. Selv om den ikke har 
Helgelands spektakulære fjell, er det nesten like 
mange øyer og skjær, fine uthavner og artige 
turmål. Her er en kortversjon: Med 
utgangspunkt i Uthaug på Ørlandet, er Tarva 
med den utrolig fine og naturlig avskjermede 
Gurihavna et must (forbud mot ilandstiging 
tom.31 juli). 
Videre kan man enten gå innaskjærs gjennom 
Vallersund, via Asenvågøy fyr (verd å gå i 
land) til Stoksund (spennende passasje under 
brua og ut Stokken), eller i godvær gå ytterleia. 
Her ligger Melstein som en ensom øy midt 
mellom Halten og Fosen, med en naturlig havn 
som skjærer nesten som en kanal på tvers av 
øya. Å seile gjennom Hosenøyan med de gamle 
rorbuene er også herlig. Jeg vil også anbefale å 
gå inn til Hosnasand på Stokkøya og ta 
ankerdrammen på Strandbaren (nybygd funkis, 
åpen i helgene) . 
Videre bør man få med seg Almenningen 
(marmorbrudd for Nidarosdomen) og 
Ansteinsundet (gammel fiskerhavn bebodd i 
ferier). Vi er nå i Roan med flere gode havner 
også på fastlandet. Hele veien er det større øyer 
mot land og en skjærgård av småholmer lenger 
ut. Skjervøyan er vel nå de eneste med fast 
bosetning på denne strekningen . 
Snart når vi Buholmråsa fyr og fylkesgrensa 

mot Nord-Trøndelag . 
Flatanger på innsiden av Folla byr også på 
mange alternative leder . 
Villa fyr bør besøkes. Selve fyret er fredet, og 
øya byr på flytebrygge og en fantastisk utsikt 
fra toppen. Det er også mulig å overnatte i selve 
fyret. I Flatanger er det også mange fraflyttede 
fiskevær og gode havner, på Utvorda finnes, i 
tillegg til en ekte gourmetrestaurant, et stort 
kystfort fra siste krig.  
En annerledes severdighet. 
I godvær er Folla bare flott og nå går man enten 
rett til Rørvik, eller setter kurs mot fiskeværet 
Sør-Gjæslingan, Nordøyan og det enorme 
øyriket utenfor i Vikna. Alternativt går man 
innom Brakstad på Jøa (god pub) og besøker 
seilmaker Frode Bjøru og Siglurd-gjengen . 
 
Er man interessert i fyr(er) er for eksempel 
Sklinna fyrstasjon verdt et besøk. Sklinna 
fyrstasjon ligger 12 nm nord for Vikna. Fyret 
ligger på toppen av Heimøy i det gamle 
Sklinnaværet. Fyrbygningen er et 14, 3 m høyt 
karakteristisk støpejernstårn. Øverste del av 
tårnet ble flyttet fra Runde fyrstasjon, og i 
lyktehuset står en fransk 2. ordens linse som 
fortsatt er i drift. Stasjonen har maskinhus, 
bolig og uthus et stykke unna fyret, og ruiner 
etter oljebod og tidligere bolig ved veien ned 
mot landingen og naustet. Landingsforholdene 
er gode. Området er fuglelivsfredet etter lov om 
naturvern og vurderes fredet som 
naturvernområde (Kilde: Norsk Fyrhistorisk 
forening). 
 

 
 
Uke 30 Brønnøysund – Sandnessjøen - 
Rørvik 
Nord for Sandnessjøen 
Øyene og perlene er mange på denne 
strekningen. Det er vanskelig å velge, men 
hvorfor ikke ta en tur utover til Træna? Træna 
ligger 35 nm NV for Sandnessjøen. Der finner 



vi ett av landets mest kjente fjellformasjoner. 
Fjellene har prydet frimerker og er stadig motiv 
både for malerier og fotografier. Trænstaven, 
som er 338 moh, stiger rett opp av havet – men 
er ikke ubestigelig. I fjellene er det flere hellere 
(huler/grotter), som sannsynligvis havet har 
gravd ut. Den største er kirkehelleren på øya 
Sanna. Denne har naturlig prekestol og alter. 
Her pleier det å være gudstjeneste en gang i 
året. På Sanna har det bodd folk i mer enn 9000 
år. 
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Sandnessjøen – Rørvik 
Mulighetene er mange og vakre også på denne 
strekningen. Øyer, skjær og nydelige havner 
langs hele strekningen.  
For de som er interesserte i geologi kan vi 
lokke med Leka. Lekaofiolitten, som er et 
tversnitt av jordskorpa, finner vi på Lekas 
vestside, med karakteristiske rødgule og golde 
fjellformasjoner. Leka ble til for ca. 500 
millioner år siden da lava fra jordens indre ble 
til havbunnsskorpe på den midtatlantiske rygg. 
Senere, i kollisjonen under den Kaledonske 
fjellkjedefolding som bl.a. formet Norge, ble en 
dyp flik av havbunnskorpa (Leka) brukket av 
og skjøvet innover kontinentet. Lekas overflate 
viser et unikt tverrsnitt av bergartene slik de ble 
dannet nedover i jordskorpa. Et slikt tverrsnitt 
kalles en ofiolitt, og Leka er den største og mest 
komplette ofiolittkompleks i Norge.  

Uke 31 Rørvik - Trondheim 
Se beskrivelse for uke 29. Her er det også 
muligheter til å utforske Vikna før man setter 
kursen sørover. 
 
Om det ikke melder seg nok mannskap til uke 
31, blir det familiehelg på Storfosna 29-31/7 
med Gunnar som høvedsmann. 
 

 
 
Nå er det lagt opp til 4 ukers segling, så nå er 
det bare å melde seg på den uka som passer best 
for deg. Det er rimelig ferie med masse 
opplevelser. Hvor ellers får man 1 ukes 
seglferie til kr 770,-? 
 
 
Fløtmannsdagen 
Lørdag 10 juni arrangerer kystlaget 
Fløtmannsdagen på Fosenkaia. 
Det blir et rikt og variert 
underholdningsprogram for alle aldersgrupper. 
Her vil det være konserter og skattejakt, 
foredrag, teater, grilling og mere til. Ta turen til 
Fosenkaia og opplev levende kystkultur, gamle 
tradisjoner og nye impulser. Og kanskje 
kommer selveste kong Neptun til Fosenkaia 
denne dagen? 
Av aktiviteter kan vi nevne: 
• Barneorkester 
• Torader-gruppe 
• Fløtmannshistorie 
• Grilling 
• Skattejakt 
• Åpne båter 
 
Fløtmannsdagen vil i år samarbeide med 
kystens dag, som er 9 juni. Fiskeri og 
kystdepartementet har tatt initativ til denne 
markeringen, for å sette fokus på kysten og våre 
marine næringer. Visjonen er at dette skal være 
en årlig festdag for kysten. 
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Korsvikaspillet 
Nå er det Korsvikaspill igjen. Der har Nidaros 
fått en rolle (uten audition) og vi har fått bra 
tilbakemelding på innsatsen tidligere. Dessuten 
så får båtlaget litt inntekter på denne utleien. 
 
Spillet foregår i uke 25. 
Først er det 2 prøvekvelder: 
- tirsdag 20 juni kl 19.00 
- torsdag 22 juni kl 19.00 (generalprøve) 
og så 4 forestillinger i helga: 
- fredag 23 juni kl 19.00 
- lørdag 24 juni kl 19.00 
- søndag 25 juni kl 14.00 og 19.00 
 
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 Helsø: 99572523, eller 
Frode Frydenlund, mob: 92633930, 
epost: frode.frydenlund@sintef.no 
 
Mer om spillet finner du på: http://korsvika.no/ 
 

 
Husk å melde deg på til Kurs i Råsegling – 
for jenter 
 
Lørdag 24. juni. Oppmøte kl 10 på Fosenkaia. 
 
Dette er dagen da guttene må være heime å 
strikke sokker. Du trenger ingen forkunnskaper, 
spesielle evner eller muskler for å delta, og vi 
kurerer ulike typer angst etter fattigste evne.  
 
Tema for kurset: 

• Motor – en ganske overkommelig ting 
• Knuter, tau og ting om bord 
• Posisjoner og oppgaver om bord 
• Å krysse med råsegl 
• Roing 
• Sikkerhet 

 
Husk at kurset avsluttes med debrifingslikør 
eller en god portvin etter endt dag på fjorden.  
Målet er at du skal lære litt om segling, og ikke 
minst få lyst å segle mer. 
 
Vanlig dagsturavgift – medl. 110,- andre: 160,-. 
Det betyr at det er lurt å bli medlem. 
 
Påmelding til: 
Ingunn  il@norkart.no 91577096 
Berit b-fonnes@online.no 99012583 
 
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. 
Følgende skal sjekkes: 

- at vengen er låst og ting og tang er låst 
inni vengen (f.eks. båtshake, GPS) 

- at fortøyningene og fendere er som de 
skal 

- at pumpa virker (om du ikke har nøkkel 
til vengen kan du se ned i båten hvor 
mye vann det er, evtl. pumpe for hånd) 



Dato: 2006-05-30 Aktivitetsplan 2006

Uke Dato Kl Oppmøte Aktivitet Merknad/tilsyn Ansvar, onsd.: Høveds/Halskar
22 Onsdag 31-mai  17.30 Fosenkaia Onsdagssegling Tilsyn:Erling Solberg Odd Ketil Berdal/Mari B. Mathisen

Fredag 02-jun Til Brekstad Båtfrakt Nidaros til Brekstad Audun Sødal
Lør-man 03-jun 05-jun Brekstad 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/Ivar Soknes
25 Tirsdag 20-jun 17.30 Fosenkaia prøve Korsvikaspillet Tilsyn:Hjørdis Helsø Frode Frydenlund/Hjørdis Helsø

Onsdag 21-jun 17.30 Fosenkaia Onsdagssegling Tore Erling Aarseth/Egil G. Gjølme
Tors-søn 22-jun 25-jun Fosenkaia Korsvikaspillet, generalprøveog 4 forestillinger Frode Frydenlund/Hjørdis Helsø
Lørdag 24-jun 10.00 Fosenkaia Kurs i råsegling for jenter (ferdig ca 17:30) Berit Fonnes og Ingunn Limstrand

26 Onsdag 28-jun 17.30 Fosenkaia Onsdagssegling Tilsyn:Torleif Holm Jon Lippe/John Hermansen
27 uka 30-jun 07-jul SOMMERSEGLAS Trondheim - Sauøya m/musik Berit Fonnes/Monika Jakobsen

07-jul 09-jul Trøndelagsstevnet Kuringen Stokksund (rekker vi nok ikke)
28 uka 08-jul 15-jul SOMMERSEGLAS Båten ligger ledig på Sauøya
29 uka 16-jul 22-jul SOMMERSEGLAS Sauøya - Vikna - Brønnøysun Jon Lippe/Odd Ketil Berdal

20-jul 23-jul Kystens Landsstevne Bodø (rekker vi heller ikke)
30 uka 23-jul 29-jul SOMMERSEGLAS B.sund - Sandnessjøen - Rørv Frode Frydenlund/ Stein Arne Sæther
31 uka 30-jul 05-aug SOMMERSEGLAS Rørvik - Trondheim Ingunn Limstrand
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/Ingunn Limstrand
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/Stein Arne Sæther
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

Båtlaget Nidaros



Seglingsbok for Nidaros 
 
Vi har prøvd ut seglingsboka for Nidaros på 
nettet. Det har fungert bra og vi håper det vil 
øke den spontane bruken av Nidaros. 
 
En liten bruksanvisning: 
Gå til Nidaros sine nettsider (nidaros.batlag.no) 
og klikk på ”seglingsbok” (eller adressen 
direkte: http://my.calendars.net/nidaros/). 
Da ser du en månedskalender der aktiviteten til 
Nidaros er avmerket. Her kan alle se om båten 
er ledig og alle kan reservere båten. 

n a v n / t l f

t i l b a k e  t i l  k a l e n d e r

s t a r t t i d  o gs l u t t i d

O K

n a v n / t l f

t i l b a k e  t i l  k a l e n d e r

s t a r t t i d  o gs l u t t i d

O K
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navn/tlf

tilbake til kalender

starttid og
sluttid

OK

navn/tlf

tilbake til kalender

starttid og
sluttid

OK

 

 
Reservering: For å reservere båten klikker du 
på datonumret og så må du fylle ut 3 felt (se 
figuren). 
Kalenderteksten med hvem som reserverer 
(navn/tlf). Så angir du tidspunktene for start og 
slutt av turen og trykker på knappen 
”Legg inn”. 
Trykk så på det gule feltet øverst til venstre 
”vis kalender” for å komme tilbake til selve 
kalenderen. 
 
Endringer: Husk at du bare kan legge inn 
reserveringer, gi beskjed til styret hvis du vil 
endre eller slette så ordner vi dette! 
 
Styret har fått positive tilbakemeldinger på 
denne ordningen, så det er kanskje på tide å 
avvikle den gamle reserveringsmåten. 
 
Så reservere man båten på gammelmåten, må 
man også informere styret om reservasjonen 
slik at det ikke blir noe kollisjon! Det er bare å 
sende sms eller å ta en telefon. 
 

 
 

Styret: 
Stein Arne Sæther, leder 
adresse: Jonsvannsveien 3, 7016 Trondheim 
telefon: 73940506 (p), 95198678 (mob) 
epost: stein.arne.sether@adresseavisen.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 

 
 
Ingunn Limstrand, styremann 
adressse: 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 
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