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Nyttårsnikkersball 
Lørdag 3. februar kl. 18.00 på Damhaugen. 
Istedenfor Julebord ble det for to år siden innført 
denne festen på starten av et nytt år. 
Damhaugen er en av Bymarkas koseligste hytter og 
ligger et kvarters gange fra Trolla. Det er mulig å gå 
en lang skitur i Bymarka som avsluttes på 
Damhaugen med fest. 
Alle tar med seg noe godt å spise og da blir det en 
deilig buffet! Men kanskje vil festkomiteen 
koordinere menyen litt. Husk drikke til maten!! 
Antrekk: Nikkers eller andre stilige skiantrekk. 
Påmelding: Ellen Arneberg, tlf. 93267128 
Adkomst: På ski gjennom marka, eller med bil/buss 
til Trolla og så gå opp til hytta (litt stigning sjø). 
Bussinfo: Rute 75 fra M1 og D1 kl. 17:20 til Trolla-
haugen, spør bussjåføren etter Damhaugen. Tilbake 
kl. 22:58 til byen eller maxitaxi senere på kvelden. 
Hilsen festkomiteen Ellen og Eli 
 
Høvedsmannspils på kafe Filter på Ila onsdag 
24.01.2007 kl. 20.00!! 
Her er du velkommen til uhøytidelig høvedsprat og 
drøfting av planer for i år - Nidaros fyller 10 år!! 
 
Kaiplass for Nidaros i 2007 
Som kjent er Skansen-løpet stengt, og Nidaros må 
finne en ny plass å ligge i sesongen som kommer. 
Opp- og ned-rigging av masta eller hasardiøse bru-
åpningsturer ut i elveløpet har ikke fristet. Nå har 
Trondheim havn funnet ut at Kystlaget får kaiplass 
på en del av Brattørkaia i Ytre basseng. Dvs. rett inn 
til høyre når man drar fra Fosenkaia, gjennom jern-
baneundergangen og mot Pirterminalen. Arbeids-
utvalet i Kystlaget har allerede gjort det klart at 
Nidaros får fortrinnsrett til plass her. Å ligge så pass 
nær Fosenkaia og vårt vante miljø, er en stor fordel. 
Ulempen er at det ikke er flytebrygge. Enten må vi 
få til en provisorisk løsning, eller ligge utenpå en av 
skøytene som også får plass her. Vi må nok også 
være forberedt på at vind og sjø får bedre tak like 
innenfor moloåpningen. Ekstra viktig med god 
fortøying og godt tilsyn! 

 
Lik seglingsavgift 
I vedtektene (se nettsidene) pkt 9 er det anført en 
overgangsordning som har gitt gunstig seglings-
avgift til livsvarige medlemmer. Den gjaldt bare ut 
2006, slik at nå er det lik avgift for alle medlemmer. 
 
Høvedsmannsrådet informerer 
Rådet går aktivt inn for å sikre kompetansen i båt-
laget. Det blir derfor arrangert et oppfriskingskurs 
for høvedsmenn og halskarer 1-3 juni med Lena 
Börjesson som kursleder. 
Sakset fra referatet fra møtet 14.12.2006: 

”For å sikre at høvedsmenn innehar tilstrekkelig 
kompetanse oppfordres alle høvedsmenn til å 
stille på det årlige kurset/samlingen. Utover 
dette mener HR at høvedsmenn må ha minst en 
årlig tur for å beholde statusen som høveds.” 

 
Seglsying 
Helga 2-3 februar. Oppmøte fredag kl 18 og lørdag 
kl 10 på Skuret. Vi fortsetter å sy på storseilet, alle 
er velkommen, med eller uten erfaring. Gi gjerne 
beskjed til Øyvin Sæther 95245290, hvis du kan 
bidra til dugnaden 
 
GPS-kurs 
GPS'en har noen nyttige funksjoner som en kan 
trenge når skodda/mørket siger på. Vi går igjennom 
disse mulighetene på en kurskveld og så blir det 
praksis på en seglas i april/mai 
Kurskveld på skuret onsdag 28 mars kl 19 
 
Nidaroslåter 
Båtlagets leder Stein Arne Sæther har ruget på noen 
låter og tok med 8 hjelpere til fjells for å lage cd. 
To av låtene handler om livet på Nidaros og kan 
lastes ned fra nettsidene (se under ”arkiv”). Kan 
nevne at 5 medlemmer av Nidaros var med: Berit 
Fonnes (fiolin og sang), Christine Seyferth (bratsj 
og sang), Øyvin Sæther (gitar og sang), Dag Brænd 
(gitar, mandola, banjo) og Audun Sødal (piano) 
 
 
Styret 


