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Seilsesongen kom litt sent i gang men 
nå er både oppholdet på motor-
verkstedet avsluttet og snart er 
Trondheim Havn ferdig med ny flyte-
brygge i Brattørbassenget. 
 
I disse dager ligger Nidaros på Gjestehavn på 
Skansen men blir flyttet til den nye 
flytebryggen så snart den er klar – følg med på 
nettsidene. 
Den vil ligge på molosiden i Brattørbassenget. 
Om man kommer fra byen eller Fosenkaia så 
passerer en Pirterminalen og fortsetter ut på 
moloen (rødt kryss på kartet). 
 

 
Trondheimsfjorden er nok litt større enn hva kartet antyder ☺ 
 
Årer og toppseil 
Det er tungvint å lagre årene og toppseilet i 
grønnskuret når Nidaros ikke ligger ved Fosen-
kaia. Årene er heldigvis litt uhandterlige men 
de kan låses med kjetting. Nøkkel vil da henge i 

vengen. Er toppseilet tørt kan det stikkes inn 
babord vindu med enden stikkende litt ut. 
Duken blir da ikke utsatt for nedbør. 
Men er toppseilet vått må det tørkes – der er 
grønnskuret godt egnet. 
 
Tilsyn 
Det er viktig med godt tilsyn i år. På Fosenkaia 
var det alltid mange øyne som passet på likevel. 
Så i sommer er det viktig å gjennomføre 
tilsynet slik som det er planlagt. Styret sender 
ut en påminnelse til den som har tilsyn. Vær 
vennlig og si fra om du ikke kan eller bytt selv 
med en annen på aktivitetsplanen. 
Dette må sjekkes: 

• fortøyninger 
• at vengen er låst og alt løst utstyr er inne 

i vengen 
• at årene og toppseil er på plass 

(evt.låst)?? 
• at lensepumpen virker 

 
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 Ingunn 
Limstrand som er båtansvarlig. 

Sommerseilas 
Planleggingsmøte 21. juni kl.19 
på Skuret 
 
Frode Frydenlund er koordinator 

Barkesamling St.Hans-helga 
23/24. juni i Budal 



Sommerseilasen 
 
Sommeren nærmer seg, og hva er vel bedre enn 
å bruke litt av sommeren om bord på Nidaros?  
I år starter sommerseilasen i slutten av uke 26 
og varer til og med uke 31. 
Uke 26: I slutten av uka er Liv og Vegard 
Heide høvedsmenn. De drar fra Trondheim 
torsdag 28. juni og seiler til Valsøyfjord på 
Nordmøre. De har fullt mannskap på denne 
turen, og det er dessverre ikke plass til flere. 
Uke 27: Nidaros kommer til Valsøyfjord ca 
1. juli, og er da med på "Vinden Drar" 
(www.vinden-drar.org). Dette er et sosialt 
arrangement med mye seiling, som alle kan 
melde seg på. 
Trøndelagsstevnet arrangeres på Sula i slutten 
av denne uka (6-8. juli). Hvis noen ønsker å dra 
dit med Nidaros, så må de gjerne gjøre det. 
Uke 28: Frode Frydenlund er høvedsmann, og 
vil starte seglasen på Sula søndag 8. juli når 
Trøndelagsstevnet er ferdig. Planen for seglasen 
er å segle mye, ha fine dager uten stress og få 
stemningsfulle kvelder på naturskjønne  
steder. Det er ikke ambisjoner om lange 
distanser, så seglasen blir sannsynligvis i 
området Frøya, Veiholmen, Smøla, Ringholmen 
og Hitra. Den avsluttes sannsynligvis på Hitra. 
Hvordan komme seg til Sula? Det passer fint å 
ta hurtigbåt fra Trondheim 11:30, via Sistranda 
13:50 og ankomst Sula 14:50. 
Uke 29 og 30: ingen har så langt meldt seg som 
høvedsmenn eller mannskap. Vi oppfordrer 
høvedsmenn til å melde seg på. Dette er jo ofte 
fine varme sommeruker. 
Uke 31: Ketil Berdahl er høvedsmann. Seilasen 
starter sannsynligvis på Hitra og Nidaros tas inn 
til Trondheim slutten av uken. 
Vil du være med på sommerseilasen? 
Meld deg på til Frode: 
frode.frydenlund@sintef.no / tlf: 92633930 
 
Planleggingsmøte for sommerseilasen er 
21.juni kl 1900 på Skuret.  
Velkommen med på sommerseilas! 
 

Barketur til Budal 
 
Lørdag 23. og søndag 24. juni. 
Innsamling av bark til bruk for impregnering av 
seglet vil bli gjort som tradisjonen vår er, i 
Budal, på gården til Kirsti Kvaløys familie. 
Avreise: 
Felles transport med biler lørdag kl: 09:00 fra 
Skuret, eller etter nærmere avtale. 
Vi handler inn felles mat underveis, for 
eksempel på Støren. 
Retur: søndag ettermiddag. 
Ta med: 
- Telt, sovepose, underlag og varmt tøy 
- Kanskje drar vi opp til sætra lørdag kveld hvis 
været er fint. 
- Regntøy (for sikkerhets skyld) 
- Kniv til skjæring av bark. 
- Eget turbestikk, kopp og fat! 
- og ellers annet som du kan ha nytte & glede 
av. 
Turen egner seg godt for familier! 
Påmelding så snart som mulig og senest innen 
onsdag 20. juni til Øyvin Sæther. 
Si fra om du/dere trenger: 
-  transport 
-  overnattingsplass i telt 
Spør gjerne om det er noe du lurer på! 
 
Hilsen Øyvin Sæther 
oyvinsat@online.no / tlf: 95245290 
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Råseglkurs for jenter 
 
Lørdag den 9.juni var 10 damer ut på fjorden 
med Nidaros.  
En av deltakerne er journalist i Adresseavisen, 
så det blir nok en fyldig rapport i Ukeadressa. 
Her noen av bildene som Ingeborg Refsnes tok. 
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Motortrøbbel og lufting 
 
Nidaros har hatt en feil i drivstoffsystemet som 
gjør at en noen ganger ikke får opp turtallet på 
motoren under belastning. Problemet ligger i at 
det kommer luft inn, men vi har ikke helt 
løsning på hvor det skjer og hvorfor så 
sporadisk. En nødløsning som fungerer er å 
lufte litt. Dette bør derfor gjøres foran hver 
seglas inntil en finner årsaken til problemet. 
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Løsne skruen  til banjokoblingen og skru den 
av. Pass på at begge pakningene følger med. 
Normalt skal det være diesel helt opp i toppen 
av hullet. Problemet er at noen ganger kommer 
det luft inn. Pump så med hendelen  under 
matepumpa. Nå vil det fylles med diesel og 
renne over. Hvis det ikke kommer diesel 
skyldes det sannsynligvis at motoren har stoppa 
med matepumpa i død-posisjon. Kjør start-
motoren litt så vil det rette seg. Følger det med 
bobler i dieselen så pumper du til det kommer 
bare diesel. Skru så på banjokoblinga og 
prøvekjør så motoren. 
 

 
 

Jubileumsfeiring - Nidaros er 10 år!! 
 
Vi har fått en festkomité som består av Berit 
Fonnes og Øyvin Sæther! 
Har du lyst å bidra eller sitter med gode forslag 
så må du gjerne si ifra til komiteen. 
beritfonnes@gmail.com / tlf: 99012583 
oyvinsat@online.no / tlf: 95245290 
 Datoen for jubileumsfesten er ikke kjent 
ennå........ryktene sier det blir i august? 
 

 
 
 
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: monikadybdahl@gmail.com 
Ingunn Limstrand, båtansvarlig 
adresse: Nøst, 7100 Rissa 
telefon: 91577096 (mob) 
epost: ingunn.limstrand@norkart.no 
Christine Seyferth, sekretær 
adresse: Roald Amundsensvei 4, 7018Trondheim 
telefon: 73518583 (p), 90072558 (mob) 
epost: tineseyferth@hotmail.com 
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