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Nidaros er på vannet - folksomt på Nidaros-utsett 12. april 

 

Sesongstart 2008 

For Nidaros har sesongen 2008 startet med barking av segl, bunnsmøring og utsett. Det 
har vært bra oppmøte, onsdagsseglasene er allerede i gang og vi ser frem til en 
innholdsrik sesong!  

Styret 

 

 

 

Motorkurs med Jon Lippe 
torsdag, 24.april kl 1730  
på Nidaros i Brattørbassenget  

Nybegynnerseglkurs 
torsdag 1. mai – fredag 2. mai 

Halshøvedsmannskurs m/Lena 
fredag 2. mai – søndag 4. mai 
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Nybegynner- og 
halshøvedskarskurs 

Torsdag 1. til søndag 4. mai er det mulighet for 
store seilopplevelser og innlæring av masse 
eldgamle seiltriks "slik dei gamle gjorde". Selv 
om ikke Lena er så fryktelig gammel ennå kan 
hun alle knepene, og hun lærer dem villig bort 
til Nidarosfolk denne helga. Alle som har vært 
på seilkurs med Lena tidligere vet at her er det 
mye kunnskap og mye moro å hente, under 
forhåpentligvis nokså tøffe forhold! 
 
Seilkurset er todelt: Torsdag 1. mai (Kristi 
Himmelfartsdag) seiler vi fra byen med eget 
mannskap, overnatter i en eller annen idyllisk 
vik og kommer til Brekstad fredag ettermiddag, 
hvor Lena kommer på. Fredag kveld, lørdag og 
søndag har Lena regien, og vi returnerer til 
Trondheim søndag ettermiddag. 
Det er mulig å være med alle dagene, eller være 
med enten første del (torsdag og fredag, og ta 
hurtigbåt fra Brekstad tilbake) eller andre del 
(fredag kveld (komme med hurtigbåt til 
Brekstad), lørdag og søndag). 
  
Er du nybegynner anbefaler vi at du i hvert fall 
blir med på første del av kurset. Her vil det bli 
satt av tid til å lære bort grunnleggende 
seilteknikk. Andre del av kurset er i 
utgangspunktet ment for dere som har 
seilt noe fra før, men det er likevel anledning 
for nybegynnere til å melde seg på dersom det 
er plass (og har nybegynnerne vært med fra 
torsdag er de jo ikke nybegynnere lengre!) 
Likevel er det fint om du som blir med har en 
følelse av at du trives i frisk bris/liten kuling - 
vi håper jo dette skal bli et kurs der vi får prøvd 
oss i litt ordentlig vind når vi har en så stødig 
kursleder med oss! 
  
OBS: Vi må ta et lite forbehold om at den første 
del av kurset blir noe av, fordi vi er avhengige 
av at en av våre høvedsmenn kan være med. 
Om vi ikke får tak i høvedsmann vil kurset 
starte fredag kl. 18 med startpunkt Trondheim. 
Nærmere beskjed om dette kommer.  
  
Pris: For første del av kurset: Vanlig 
seilingsavgift. For andre del av kurset (med 
Lena): Kr. 300 i egenandel. Båtlaget dekker 
resten av kursavgiften, men forutsetter at du er 
medlem av båtlaget. 

   
Påmelding: Meld deg på til Christine Seyferth 
så fort som mulig, og seinest innen søndag 27. 
april. Telefon: 90 07 25 58 (m), 73 51 85 83 (p). 
Epost: tineseyferth@hotmail.com 

Høvedsmannsrådet v /Berit 

Kurs i råsegling – for jenter 

Føler du at… 
- du alltid sitter heime og venter når 

guttene drar til sjøs for å ha det 
morsomt? 

- du aldri slipper til når du er om bord? 
- det alltid er brautende mannfolk som 

hopper først når det skal fortøyes til kai? 
- tilsynelatende kan alle knutene? 
- og stikker hodet i motoren og mumler 

noe om coilen? 
- de 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 om bord 
- Posisjoner og oppgaver om bord 
- 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 
Brattørkaia. 
 
Lørdag 7. juni kl 1000, oppmøte på Brattørkaia. 
Vanlig dagsturavgift: medlemmer 110,- og 
andre 160,- 
 
Ingunn leder kurset og Tora Heide er halskar, ta 
kontakt for påmelding eller informasjon til 
Ingunn på telefon 91577096 eller 
ingunn.limstrand@norkart.no.  
 
Du finner også en artikkel fra Uke-adressa på 
nidaros.batlag.no/doc/jentekurs_160607.pdf  

Ingunn 
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Sommerseglas 

Finnes det en flottere ferie enn å dra på seilas i 
én uke med Nidaros? Svaret er enkelt, bedre 
avkobling, større naturopplevelse, triveligere 
fellesskap eller mer spennende utfordringer får 
du ikke! 
 
Sett derfor av en av ferieukene til å bli med på 
sommerseilasen. Vi har lagt opp til tur i ukene 
27, 28, 29, 30 og 31, det vil si fra lørdag 28. 
juni til søndag 1. august. Siden Forbundet 
Kysten har landsstevne i Fosnavåg på 
Sunnmøre 17.-20. juli (sjekk ut web-siden deres 
www.heroy-kystlag.no/hk_landsstevnet.html) 
kan det være aktuelt å seile sørover, eventuelt 
etter en eller to uker på trøndelagskysten. 
 
Som dere skjønner, løpet er ikke lagt. De som 
melder seg til å være med må nesten bestemme 
det. Hvis turen legges med Fosnavåg som mål, 
er det et utall av mulige 
opplevelser under veis. Fosen, Froan, Hitra og 
Frøya kjenner vi rimelig godt etter fine seilaser 
de siste årene, men det begynner å bli noen år 
siden Nidaros var lenger sør enn Nordmøre. 
Sist var vel i forbindelse med landsstevet i Bud 
i 2000? Hvis vi legger opp en tur uten stress, 
kan vi dra innom de fleste perlene som 
Veidholmen, Grip, Kristiansund, Håholmen, 
Bjørnsund og innsida og yttersida av Sunnmøre. 
Se detaljerte rutebeskrivelser på 
nidaros.batlag.no/doc/vengblekka2005_2.pdf.  
 
Har du lyst til å være med en av ukene, send 
beskjed til en av oss i styret, så vil vi kalle inn 
til et planleggingsmøte i begynnelsen av juni. 
Særlig er det viktig at godkjente høvedsmenn 
melder seg som interessert, slik at vi vet at det 
er mulig å seile. 

Stein Arne 

Råsejlsseminar på 
Vikingeskibsmuseet i Roskilde i 
Danmark 

Dato: 26. – 28. september 2008  

Vikingeskibsmuseet har i mange år vært 
representeret på råseilseminar i Norge og de har 
deltatt på seilaser og i diskusjoner. Nå vil de 

gjerne invitere til seminar i Roskilde, hvor de 
vil sette fokus på rekonstruksjon av vikingskip 

Med udgangspunkt i de fem vikingeskibe, som 
blev fundet ved Skuldelev og i dag er udstillet i 
Vikingeskibshallen, har Vikingeskibsmuseet 
arbejdet med at lave rekonstruktioner i 1:1. Det 
første skib blev søsat i 1984 og til sommer 
vender det femte og største af skibene tilbage 
fra en sejlads til Dublin og retur. 

I løbet af tre-fire dage vil deltagerne få 
mulighed for at sejle med de forskellige 
rekonstruktioner og blive præsenteret for det 
arbejde og de overvejelser, der ligger bag den 
endelige udformning af skrog og rig, samt nogle 
af de resultater, der er kommet ud af de mange 
sejladser med bådene. Forhåbentlig giver det 
anledning til gode diskussioner. 

Der bliver også tid til at høre beretninger fra 
bl.a. Havhingstens sejlads og så bliver der tid til 
en masse sejlads i museets både – og hvis du 
ikke kan få nok, tilbyder de et tillægsprogram, 
med endnu mere sejlads. 

Dette er en unik mulighet for å se og oppleve 
råseilsmiljøet i Danmark, bli kjent med råseilere 
fra både Danmark og Norge, få prøvd å seile 
ganske mye forskjellige båter og sikkert mye 
prat, diskusjon og hyggelige dager. Det er ikke 
dyrt å reise fra Trondheim til København hvis 
man bestiller i god tid. Vi håper at det er mange 
som har lyst å ta turen med ned til Danmark! 

Mer informasjon på: 
www.kysten.no/document.asp?uid=1539 

Signe 

Korsvikaspillet 

Dette spilles hvert annet år og i år er det på’n 
igjen. Se www.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 følgende økter: 
- onsdag 18. juni kl 19 (generalprøve) 
- torsdag 19. juni kl 19 (lukket 

forestilling for sponsorer) 
- fredag 20. juni kl 1900 (forestilling) 
- lørdag 21. juni kl 1900 (forestilling) 



 4 

- søndag 22. juni kl 1400 (forestilling) 
- søndag 22. juni kl 1900 (forestilling) 

 
Til sammen blir dette altså 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: 99 57 25 23 eller 
Frode: 92 63 39 30 / 
frode.frydenlund@sintef.no  

Frode 

Barking av seglet 

I løpet av vintersesongen har vi brukt noen 
onsdagstimer på å impregnere gammelseglet, 
med barkelåg i Gulskuret. Kirsti fikk hentet ned 
bark fra fjorårets dugnad i Budal, og første 
onsdag gikk med til å knase knusktørr bark i 
småbiter. 
 

 
Bark i småbiter 

 
Vi hentet deretter kontaineren fra Grønnskuret 
og fikk lempet barken oppi sammen med noen 
kilo salt. I snekkerverkstedet ble dette stående 
og godgjøre seg noen uker. 
 

 
Stein Arne sjekker lågen 

 
Etter kontroll av nøytral pH lempet vi stor- og 
toppseglet oppi og satset på det beste. En uke 
senere snudde vi seglet for å sikre oss at hele 
duken ble jevnt impregnert, og to uker senere 
igjen tok vi seglet opp til tørk.  

Sigurd 

Det nye seglet 

Siste innspurt på seilmakingen er i gang, og det 
er bare noen løkker som må lages, søft- og 
råbånd må sys på og ringen til pundsøftet må 
festes. I tillegg må halsøyet det skautet skal 
knytes på kles med merling. 
 

 
Fra sauminga på Gulskuret 

 
Toppseilet er også så godt som ferdig. Dato for 
første prøveseiling er ikke fastsatt ennå, men 
det skal i hvert fall bli før sommerseilasen 

Øyvin 
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Nyprammen 

Båtbyggergruppa informerer om at byggingen 
av nyprammen blir utsatt til senere, i alle fall 
blir det ikke sjøsetting denne sesongen. Det 
mest arbeidskrevende er likevel gjort, og styret 
håper båtbyggerne kan tenke seg å ferdigstille 
nyprammen til høsten slik at vi kan benytte 
”Kark II” neste sesong. 

Styret 

Utsett 

Årets utsett ble folksomt med hele 38 voksne og 
16 barn til stede. Det var flott vær, og vi fikk til 
slutt lirket Nidaros på sjøen. 
 

 
Folksomt på kaia 

 
De fleste kom med bil og ferje fra byen kl ni, 
mens noen seglet med Auskaret ut. I halv-
ellevetiden var jobbingen godt i gang og etter å 
ha plassert alt løsøre i Nidaros på kaia fikk alle 
delta i å skyve båten helt ut på kanten av fjæra 
der den ble stående og vippe. 
 
Så var det å spise lunsj, spille fotball, bære 
småting til Nidaros, før floa kom og vi kunne 
dytte Nidaros siste biten ut i vannet. 
 

 
Bjørn Egil løfter roret mens Frode, Carsten og 

Audun lirker det på plass 

 

Siden ble det middag i naustet og etterpå ble 
masta rigget og de meste gjort klar til kveldens 
seglas inn mot byen. Her var Ingunn 
høvedsmann, og etter en liten mislykket regatta 
mot Auskaret på Trondheimsfjorden, to 
stagvendinger og en del motorkjøring så kom 
Nidaros endelig til plassen sin i 
Brattørbassenget i ti-tiden. 

Sigurd 
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Vårens puslespill på Nidaros-utsettet 

 

 

 
Fra Korsvikaspillet 2004 

 

 
 
 
 

 

Styret: 

Stein Arne Sæther, leder 
adresse: Jonsvannsveien 3, 7016 Trondheim 
telefon: 73940506 (p), 95198678 (mobil) 
epost: stein.arne.sether@adresseavisen.no 
 
Sigurd Bjørke, kasserer 
adresse: Roald Amundsens vei, 7018 
Trondheim 
telefon: 73518583 (p), 99630906 (mobil) 
epost: sigurdbj@gmail.com  
 
Monika Dybdahl Jakobsen, medlem 
adresse: Aaengveien 17, 7020 Trondheim 
telefon: 73528458 (p), 99505829 (mobil) 
epost: monikadybdahl@gmail.com 
 
Ingunn Limstrand, båtansvarlig 
adresse: Nøst, 7100 Rissa 
telefon: 91577096 (mobil) 
epost: ingunn.limstrand@norkart.no 
 
Signe Christensen-Dalgaard, sekretær 
adresse: Granåslia 28, 7047 Trondheim 
telefon: 94542407 (mobil) 
epost: signe.dalsgaard@nina.no  
 

Tilsynsloggen 

Husk at du som har tilsynsuke (det ser du i 
aktivitetsplanen) skriver i tilsynsloggen som 
skal ligge om bord, synlig på kartboret. Det 
skal kvitteres ut for at du har vært der og sett 
til båten.  
 
Eventuelle merknader skal ikke bare noteres, 
men varsles til styret, fortrinnsvis Ingunn 
Limstrand som er båtansvarlig. 

Styret   

 


