
Vengblekka 
Nidaros 

 
 

 Båtlaget Nidaros informasjonsblad  

 

                                                                   11. årgang - Nr. 2– mars 2007 
Org.nr: 983 204 538        Bankkonto: 0540 08 66785  
Adresse: Fosenkaia, skur 40D, 7010 Trondheim                                                                                               http://nidaros.batlag.no/

 
 
 
 
 
 
 

 
Hurra, vårjevndøgnet er passert, i 
helgen går vi over på sommertid og da 
er det snart seglingstid igjen. 
Om en måned er Nidaros på sjøen! 
 
Dugnader 
Vårpuss - lørdag 14. April på Stadsbygd 
Kl. 0900 oppmøte ved Gulskuret på Fosenkaia, 
Kl. 0935 ferje Flakk- Rørvik 
Vi trenger en smøregjeng som gjør Nidaros klar 
til seglsesongen. 
 
Utsett - lør/søn 21/22 april på Stadsbygd 
Kl.0900 oppmøte ved Gulskuret på Fosenkaia 
Kl.0935 ferje Flakk- Rørvik, 
Vi samkjører og bruker båtlagets ferjekort. 
Det er fjære kl 0900, vi bærer Nidaros ned i 
fjæra og regner  med at den flyter ca kl.1300. 
Så blir det ballastbæring, rigging og bæring av 
alt annet utstyr. Det er flo kl.1500, Nidaros 
flyttes etterhvert til Sandbakken for natta. 
Middag og fest på kvelden! 
I år er ikke Braute på Stadsbygd og Munin skal 
ikke ut. Vi trenger derfor ekstra mange 
Nidaros-medlemmer for å få båten ut av 
naustet. 
Ta med matpakke til lunsj - båtlaget spanderer 
middag til kvelds! 
Det blir overnatting på naustloftene eller i telt. 
På søndagen seiler vi til byen. og leverer 
Nidaros rett på motorverksted. 

Motorservice 
Gummitetningen mellom segldrev og skrog skal 
byttes hvert 7 år. Det begynner å bli på tide for 
motoren er levert høsten 1998, så den er brukt i 
over 8 år. Båten taes derfor inn på verksted 
(Nerdahl Motor) der dem vil skifte tetningen og 
ellers foreta service på motoren.  
Båten leveres dit rett etter utsettet og heises opp 
på land med kranbil. I følge verkstedet er det 
ikke nødvendig å ta ut ballasten, så da slipper vi 
ekstra ballasthandtering. 
 
Husk: i sommer vil Nidaros ligge på Brattør-
kaia i ytre basseng. Fra Fosenkaia drar man 
gjennom jernbaneundergangen mot 
Pirterminalen. 
 
Kontingent 
Medlemskontingenten er den samme som før. . 
Det er en del utgifter nå på våren så husk å 
betale 300.- til konto: 0540 08 66785. 
 
Årsmøte 
Ble holdt den 7. februar. Velkommen til 
Monika Dybdahl Jakobsen som er nytt medlem 
i styret. Referatet ligger  vedlagt. 

KUL seiltur 18-20. mai 
 
Høvedsmannskurs med Lena Börjesson 
1-3. juni 

Vårpuss lørdag, 14. april 
Utsett helga 21/22. april 
Siste: Releasekonsert for Stein Arnes band 
sammen med Finnegans Fake på 
Kvilhaugen gård, torsdag 19 april kl 20 



Aktiviteter på våren 
GPS-kurs utsettes til onsdag 25 april kl 19. 
 
KUL seilas 18-20 mai med Nidaros 
Kystens Ungdomslag tar over roret på Nidaros 
og inviterer alle ungdommer med på tur. Er du i 
aldersgruppen 14-25 år og har lyst på seiltur 
uten mamma eller pappa, så får du muligheten 
her! 
Se også på hjemmesiden til Fobundet Kysten: 
wwww.kysten.no 
Mer info og påmelding hos Tora Heide 
92608579, e-post: tora_heide@hotmail.com 
 

 
 
Høvedsmannskurs 1.-3. juni 
Høvedsmannsrådet og kursleder Lena 
Börjesson inviterer til seilkurs 1–3. juni! Målet 
er å gi høvedsmennene og halskarene våre enda 
mer erfaring, trening, inspirasjon og seilglede 
som de kan viderebringe andre Nidarosseilere 
utover sommeren. Vi vil selvfølgelig bli drilla i 
seilteknikk, men Lena kommer også til å trene 
oss i situasjoner vi ikke så ofte kommer opp i, 
men som vi kan ha god nytte av å ha trent på 
når de først dukker opp. 
Vi varmer opp fredag ettermiddag med å seile 
Nidaros til Hysnes, og håper å kunne kjøre et 
lite MOTORKURS underveis. På Hysnes 
kommer vår eminente kursleder om bord utpå 
kvelden, og tar oss med på NATTSEILAS, med 
alt det innebærer av seiling under mørke og 
trøtte forhold med halvt mannskap, navigering 
på fyr i (sommer)mørket, vaktskifter og soving 
i bølgete (og muligens rotete) terreng. Vi håper 
å komme oss ut fjorden og nordover mot 
Kjeungskjæret, der vi kan få øvd oss godt på 
navigering. Siden (etter en lang lørdagsnatts 
søvn) blir det kjente øvelser som drilling på 

vendinger, mann-over-bord-trening og vær-og-
vindbedømming. Men vi skal også prøve ut 
Lenas nye (dvs. gamle) navigeringsmetoder, der 
vi slår av GPS og gjemmer kompass og klokke 
og prøver å finne ut hvor vi er, når, hvor vi 
kommer fra, hvor vi skal og ikke minst: 
Hvorfor?? 
Vi oppfordrer alle høvedsmenn og halskarer 
til å melde seg på! Båtlaget ser kurset som 
såpass viktig at det sponser kurset. Kurset 
krever full båt, dvs. minst 10 deltagere og vil 
selvfølgelig være åpent for alle båtlagets med-
lemmer dersom ikke høvedsmenn og halskarer 
fyller hele båten. 
Kursavgift medl: 300,- (ikke-medl: 600,-) 
Påmelding innen 16.mai til: Berit Fonnes  
 tel. 73528458 el. 99012583 
 

 
 
Seglkurs for damer 
Lørdag 9. juni gjentar vi suksessen med seilkurs 
for damer! 
Overlat ungene og husvasken til mannfolkene 
og bli med høvedskvinne Ingunn ut på fjorden. 
Dette er Nidaros sin kvinnedag! 
Oppmøte kl.10 ved Brattørkaia. 
Vanlig seglavgift: medl 110,- (ikke-medl 160,-) 
Info og påmelding: 91577096, 
ingunn.limstrand@norkart.no
 
Barkeinnsamling i Budal 
St. Hanshelgen 23./24.juni drar vi til Budal for 
å sanke bark til neste års seglimpregnering. 
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Sommerseilasen 
Starter i uke 27 og et fint mål er å seile til 
Vinden Drar i Valsøyfjord på Nordmøre. Det 
arrangeres fra 1-8.juli og er sikkkert verdt et 
besøk. Mer info på www.vinden-drar.org  
 
Etterpå kan det være fint å dra videre til 
Trøndelagsstevnet 6-8 juli på Sula. Det 
arrangeres sammen av Kystlaget Trondheim og 
Kjeungen kystlag. 
 
Flere høvedsmenn har meldt sin interesse for 
diverse uker men nå starter den offisielle 
påmeldingen!  
Koordinator er Monika Dybdahl Jakobsen: 
tel. 99505829 monika.dybdahl@gmail.com
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Følg med på nettsidene til Nidaros og mer 
info kommer med e-post. 
 

 
 
Arbeidsgruppene i båtlaget 
Alle medlemmer i båtlaget har opprinnelig vært 
plassert i en eller flere arbeidsgrupper. Utenom 
styret og høvedsmannsrådet har det vært: båt-
gruppa, motorgruppa, seil- og rigg-gruppa, 
naustgruppa, kursgruppa, teatergruppa og 
driftsgruppa. 
Styret har diskutert en forenkling og 
revitalisering av gruppene. Noen av dem har 
fungert brukbart hele tiden, andre har vært mer 
sovende. Plasseringen av medlemmer i 
gruppene har heller ikke vært oppdatert på 
lenge. Opprinnelig har gruppene hatt leder, 
nestleder, 5-15 medlemmer og klare arbeids-
oppgaver knyttet til båten. 
Vi tror at aktive grupper med avgrenset ansvar 
er viktig for driften av Nidaros, men vi ser at 
aktivitetsnivået i det siste har vært variabelt og 

at folk ikke alltid vet hvor de hører til. Derfor 
foreslår vi litt færre grupper med en kjerne av 
engasjerte folk som har kunnskap og interesse. 
Vi tar en runde for å sikre at vi har minst to-tre 
aktive i hver gruppe, så kan de hente inn flere 
som er motivert og andre kan melde seg til 
tjeneste der de føler hører hjemme. 
 
Forslag til en forenklet gruppestruktur: 
BÅTGRUPPA: Overordnet tilsyn med båtens 
tekniske tilstand når det gjelder alt av treverk, 
samt utstyr og løsøre om bord, også sikkerhets- 
og navigasjonsutstyr. Ta ansvar for 
vedlikehold, vårpuss og dugnader i samarbeid 
med styret. 
Erlend Skei, Morten Pedersen, Berit Fonnes, 
Sigmund Sørgjerd 
 
MOTORGRUPPA: Overordnet tilsyn med 
motor, batteri, drivstoff. Sørge for 
motorvedlikehold og klargjøring i forbindelse 
med oppsett og utsett. Sørge for profesjonell 
overhaling av motor etter manualen. Instruere 
andre medlemmer i bruk av motoren. 
Jon Lippe, Per Kristian Rognes, Frode 
Frydenlund 
 
SEIL- OG RIGG-GRUPPA: Overordnet tilsyn 
med seil, rigg, telt og tauverk. Reparere og 
skifte ut slitt materiell, sørge for at seilene blir 
tørket. Smøre tauverk, forberede ogg organisere 
barking av seil. Lære opp andre medlemmer. 
Øyvin Sæther, Ivar Soknes, Christine Seyferth 
 
NAUSTGRUPPA: Overordnet tilsyn med 
naustet. Sørge for vedlikehold og evt. 
forbedringer. Ta initiativ til dugnader. 
Håkon Rueslåtten, Carsten Elfenben og Bjørn 
Wissing 
 
Kursgruppa: Oppgavene foreslås lagt til styret i 
samarbeid med Berit Ane Andersen. 
Driftsgruppa: Oppgavene legges til båtgruppa 
og styret. Foran og etter utfarter og seilaser har 
selvsagt høvedsmannen uansett ansvar for at 
båten er i orden. 
Teatergruppa: Aktiviteten er kun knyttet til 
Korsvikaspillet annethvert år og trenger ikke 
være en permanent gruppe, men fortsetter med 
Hjørdis Helsø og Frode Frydenlund som 
koordinatorer. 

http://www.vinden-drar.org/
mailto:monika.dybdahl@gmail.com


Nidaros er 10 år i år! 
For ti år siden stod en nybygd vengbåt på 
Fosenkaia. Ivrige kystlagmedlemmer jobbet 
med å gjøre båten ferdig, mens byens kai-
vandrende befolkning fulgte med. Dette jubileet 
bør vel feires? Men hvordan, og når? Styret vil 
gjerne ha innspill og aller helst forslag på folk 
som kan være festkomité. Noen av båtlagets 
gründere som føler seg kallet? 
Kanskje skal vi ha en skikkelig fest for gamle 
og nye Nidaros-folk, kanskje kunne det vært 
artig å samle sammen bilder fra hele historien 
og lage et lysbildeshow? Andre forslag mottas 
med takk. 
 

 
 
Da Nidaros tangerte Hurtigruta. 
I sommerseilasuka vår i juli i fjor var det 
praktfullt vær med sol og fin seilvind hver dag 
– unntatt siste seildag. Da våknet vi på Stor-
fosna i tett og tykk tåke og kunne ikke se annet 
enn hverandre, Nidaros og gråhvit tåke. Det var 
ikke noe godt alternativ å ligge for anker og 
vente på at tåken lettet, siden vi måtte ta oss til 
Trondheim for å rekke jobb og andre for-
pliktelser. Vi startet derfor opp motoren – for 
første gang den uka – og begynte å kjøre hjem-
over. Vi fulgte selvfølgelig nøye med på GPSen 
hvor vi var og la kursen litt til side for leden der 
det kunne være store båter som vi kanskje ikke 
ville kunne se, og som kanskje ikke ville se oss 
heller. 
Tåken var fortsatt tett da vi nærmet oss 
Agdenes, og vi så bare gråhvitt – til vi plutselig 
så et kollosalt skipsskrog og leste 
”POLARLYS”. Skroget og bokstavene var 
skremmende store og nære. Hurtigruten var 
altså rett ved siden av oss, den var i ferd med å 
passere oss, vi hadde ikke sett den, og vi ante 
ikke om den hadde sett oss. 

For å få klarhet i om Hurtigruten hadde sett oss 
og hvor nær den hadde vært, tok Halskar Berit 
kontakt med skipperen på Polarlys. Han svarte 
vennlig at joda de hadde sett oss og neida de 
hadde ikke vært så nære. Men skipperen gav 
også utrykk for at de hadde en veldig god radar, 
og han mente at ikke alle båter har en så god 
radar, og at Nidaros derfor bør bruke en radar-
reflektor i tåke. Dessuten understreket han at 
det er viktig å holde stø kurs i tåke, slik at 
båtene som har radar kan forutsi bevegelsene 
våre. 
Nidaros møte med Hurtigruten var altså ikke så 
dramatisk som den ikke helt sannferdige over-
skriften antyder, men noe lærte vi vel av denne 
hendelsen: Hvis en må være ute i båt i tåke, er 
det lurt å gå ved siden av leden, ha radar-
reflektor og holde stø kurs. 
 

 
 
Her ser du det nye Storseilet! 
Å sy et helt storseil er en prosess som tar tid. 
Vi har det ikke travelt, men det er godt å ha en 
viss framdrift siden vi begynte for 1.5 år siden. 
Vi er heldige som har Øyvin Sæther som segl- 
og rigg-ansvarlig, han holder liv i prosessen og 
motivasjonen. 
”Syklubben” Nidaros tok opp igjen syingen i 
fjor høst og 6 medlemmer var på kurs hos 
Vegard Rye Carlsen på Fosen Folkehøgskole. 
Uten Vegards veiledning hadde vi nok ikke 
klart oss. Det er mye planlegging og mange 
regnestykker. Og det er helt klart en fordel å ha 
en helg på seg når vi spenner opp seilet tvers 
gjennom rommet for å sy. 
Hele rommet oser av tjære og etterhvert lukter 
vi vel likeså... Etter at vi hadde sydd innbretten 
rundt hele seilet ble det mye makaber snakk om 
liket. 
Var det strekt godt nok spurte vi, og for å unngå 
at det skulle vri seg mens en syr det fast på 
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seilet, ble det slått i tillegg. Noen synes liket 
luktet vondt... Det ble mye %-regning og 
dobbeltsjekking av mål men nå er altså telna 
sydd fast på den ene siden av seilet. Og jeg har 
fått enda mer repekt for de som sydde Nidaros 
sitt første seil! 
 

 
 
Referat fra årsmøtet 
onsdag, 7. februar 2007, 11 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 
(Det viste seg at punkt 2 manglet på 
dagsorden). Stein Arne Sæther ble valgt som 
møteleder, Christine Seyferth som referent, og 
Berit Fonnes og Ivar Soknes skal skrive under 
på protokollen. 
 
3. Fremlegging av årsmelding for 2006 
Det kommer forslag om å føre opp i års-
meldingen hvilke medlemmer som melder seg 
inn eller ut av båtlaget. I seglingsstatistikken 
ønskes det opplysninger om tilbakelagt 
distanse. 
 

4. Fremlegging av revidert regnskap for 
2006 
Vi budsjetterer med Korsvikaspillet hvert 2 år. 
 
5. Godkjenning av årsmelding og regnskap 
Årsmelding og regnskap for 2006 ble godkjent 
av årsmøtet.  
 
6. Plan for segling og andre aktiviteter 
Aktivitetsplan ble lagt fram, og det ble tilført at 
det blir seglsykurs i høst for å fullføre storseilet. 
 
7. Fastsetting av medlemskontingenter og 
seglingssatser 
Seglingssatsene for 2007 forblir som i 2006. 
Overgangsordningen (se vedtekter pkt 9) som 
har gitt gunstig seglingsavgift for livsvarige 
medlemmer er gått ut, det gjelder lik seglings-
avgift for alle medlemmer. 
 
8. Innkomne saker 
- Nidaros fyller 10 år i 2007. Diskusjon rundt 
jubileumsfeiring. Styret nedsetter en jubileums-
komité. 
- Det etterlyses retningslinjer for faste satser i 
lønn til mannskap ved utleie. 
 Forslag fra styret: 1.000.- til høvedsmann, 
500.- til halskar. Forslaget ble vedtatt. 
 
9. Budsjett 2007 
Budsjettet ble enstemmig vedtatt.  
Ved motorservice i vår bestiller vi full service. 
Det er ønske om en mindre jolle. Båtbygger-
gruppen i Kystlaget får i oppdrag å bygge. 
 
10. Valg av styre, høvedsmannsråd, revisor 
og valgkomite 
Styret: Stein Arne Sæther, leder (gjenvalg), 
Monika Dybdahl Jakobsen (ny), Christine 
Seyferth, Ingunn Limstrand, Frode Frydenlund. 
Takk til Carsten Elfenbein for innsatsen! 
Høvedsmannsråd: Berit Fonnes (leder), Gunnar 
Austrheim, Petter Nergaard, Jon Lippe. 
Revisor: Sven Erik Sivertsen ble gjenvalgt. 
Valgkomite: Ellen Arneberg (ett år til), Jan 
Petter Hubert Hansen (to år), Øyvin Sæther (ny) 
 
Ref. Christine Seyferth 
Berit Fonnes                     Ivar Soknes 
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Uke Dato Kl Oppmøte Aktivitet Merknad Ansvarlig

ansv. for tilsynsuka onsdagsegl: Høvedsmann/Halskar
14 Påskeferie
15 Lørdag 14-apr Stadsbygd Smøring Båtgruppa
16 Lør-søn 21-apr 22-apr Stadsbygd Utsett Båtgruppa

17 Man-ons 23-apr 25-apr Motorservice Nerdahl Motor Motorgruppa
Onsdag 25-apr 17.30 Brattørkaia Onsdagssegling Tilsyn:Petter Kjørstad Erlend Skei/Petter Kjørstad
Onsdag 25-apr 19.00 Skuret GPS-kurs (teoridel) Ingunn Limstrand/Frode Frydenlund

18 Onsdag 02-mai 17.30 Brattørkaia Onsdagssegling Tilsyn:Jan Petter H. Hansen Petter Nergaard/Jan Petter H. Hansen
19 Onsdag 09-mai 17.30 Brattørkaia Onsdagssegling Tilsyn:Vigdis Haugtrø Odd Ketil Berdal/Vigdis Haugtrø
20 Onsdag 16-mai 17.30 Brattørkaia Onsdagssegling Tilsyn:Per-Oddvar Osland Ingunn Limstrand/Per-Oddvar Osland
21 Onsdag 23-mai 17.30 Brattørkaia Onsdagssegling Tilsyn:Carsten Elfenbein Ivar Soknes/Monika Jakobsen

Fre-man 25-mai 29-mai Utleie FHS Fosen Folkehøgskole
22 Onsdag 30-mai 17.30 Brattørkaia Onsdagssegling Tilsyn:Audun Podsada Andre Holm/Frode Frydenlund

Fre-søn 01-jun 03-jun Seglkurs Lena Börjesson
23 Onsdag 06-jun 17.30 Brattørkaia Onsdagssegling Tilsyn:Ellinor Stene Stein Arne Sæther/Christine Seyferth

Lørdag 09-jun 10:00 Brattørkaia Seglkurs for damer Berit Fonnes/Ingunn Limstrand
Lørdag 09-jun Jubileumsfest? Styret/festkomitee

24 Onsdag 13-jun 17.30 Brattørkaia Onsdagssegling Tilsyn:Audun Sødal Per Kristian Rognes/Audun Sødal
25 Onsdag 20-jun 17.30 Brattørkaia Onsdagssegling Tilsyn:Per Stene Morten Pedersen/Ivar Soknes

Lørdag 23-jun 24-jun Budal Innsamling av bark Styret
26 Onsdag 27-jun 17.30 Brattørkaia Onsdagssegling Tilsyn:Harald Huse Frode Frydenlund/Ingunn Limstrand
27 hele uka 30-jun 08-jul Sommerseglas Ingunn Limstrand/Berit Fonnes

01-jul 08-jul Vinden Drar, Valsøyfjord http://www.vinden-drar.org/
06-jul 08-jul Trøndelagstevnet, Sula Kystlaget Trondheim/Kjeungen kystlag

28 hele uka 09-jul 15-jul Sommerseglas Frode Frydenlund
29 hele uka 16-jul 22-jul Sommerseglas
30 hele uka 23-jul 29-jul Sommerseglas
31 Onsdag 01-aug 17.30 Brattørkaia Onsdagssegling Tilsyn:Hans Göran Eriksson Audun Sødal/Hans Göran Eriksson
32 Onsdag 08-aug 17.30 Brattørkaia Onsdagssegling Tilsyn:Elisabeth N. Haugen Aksel Jørgensen/Stein Arne Sæther
33 Onsdag 15-aug 17.30 Brattørkaia Onsdagssegling Tilsyn:Astrid Wale Berit Fonnes/Astrid Wale
34 Onsdag 22-aug 17.30 Brattørkaia Onsdagssegling Tilsyn:Aase Eian Sørgjerd Astrid Wale/Berit Fonnes
35 Onsdag 29-aug 17.30 Brattørkaia Onsdagssegling Tilsyn:John Hermansen Øyvin Sæther/John Hermansen
36 Onsdag 05-sep 17.30 Brattørkaia Onsdagssegling Tilsyn:Kerstin Monsees John Hermansen/Øyvin Sæther
37 Onsdag 12-sep 17.30 Brattørkaia Onsdagssegling Tilsyn:Tore E. Aarseth Gunnar Austrheim/Tore E. Aarseth
38 Onsdag 19-sep 17.30 Brattørkaia Onsdagssegling Tilsyn:Bård Paulsen Tore E. Aarseth/Gunnar Austrheim
39 Onsdag 26-sep 17.30 Brattørkaia Onsdagssegling Tilsyn:Berit Opsal Audun Sødal/Aksel Jørgensen
40 Onsdag 03-okt 17.30 Brattørkaia Onsdagssegling Tilsyn:Sigmund Sørgjerd Jon Lippe/Petter Nergaard

Lør-søn 06-okt 07-okt Stadsbygd foreløpig dato Oppsett Båtgruppa  
 
 
Tilsynsloggen 
Husk at du som har tilsynsuke (det ser du i 
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 Ingunn 
Limstrand som er båtansvarlig. 
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Båten trenger trolig forsterket tilsyn på sin nye 
plass ved Brattørkaia. Dette kommer vi tilbake 
til når vi vet litt mer. 

 
 
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 
Monika Dybdahl Jakobsen, medlem 
adresse: Aaengveien 17, 7020 Trondheim 
telefon: 73528458 (p), 99505829 (mob) 
epost: monika.dybdahl@gmail.com 
Ingunn Limstrand, båtansvarlig 
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 
 

mailto:stein.arne.sether@adresseavisen.no
mailto:frode.frydenlund@sintef.no
mailto:monika.dybdahl@gmail.com
mailto:ingunn.limstrand@norkart.no
mailto:tineseyferth@hotmail.com
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