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Christian til topps under seilinstruksjon 



Leder
Vi går nå inn mot 1000 års skiftet med fart 
og stil. I fjor tilbakela vi mange km på et 
halvt hundre turer. Jeg forventer at vi ikke 
er snauere i år. Skipet er på vår mobile 
slipp for vårpuss rundt om på 
Lillehammer. Det vil bli sjøsatt medio mai. 
Hva forventer jeg av medlemmene i år? 
Mye frisk roing og seiling. Vi har 20 
torsdager og 12 lørdager å rutte med, 
hvor vi møter til fast tid. Benytt disse 
mulightene til å ro og seile på Mjøsa. Vi er 
også avhengig av inntekter gjennom 
deltakelse i arrangementer, hvor vi håper 
dere kan være ambassadører som er med 
å introduserer potensielle brukere til 
skipets muligheter. 

Kai 
 
Vedlikehold 
Skipet har stått oppe i Skårsetlia for 
vedlikehold. I tilegg til ordinær pussing og 
oljing skal vi i år sette på en kjøllist av 
rustfritt stål. Dugnadsgjengen jobber 
raskere enn jeg skriver. Lista er på plass 
elegant levert av Asbjørn i meget surt 
vårvær. Skipet er nå klart til sjøsetting. 
 
Tingmøtet for 1998. 
10 medlemmer møtte fram på Solveigs 
vertshus for å delta på tingmøte. 
Årsmelding, regnskap og budsjett ble 
vedtatt som det var utsendt til 
medlemmene. Utfordringen var 
vedtekstsendringene, som krever at 1/3 
av medlemmene er til stede. Dette er en 
generell utfordring i foreninger og lag, og 
vi valgte å vedta ny medlemsordning på 
tingen. De som ikke var på tinget kan 
komme med reservasjoner til styret innen 
1. juni. Medlemskontingenten blir 275.- 
som ifjor. 
 
På Tingmøte gikk Ebbe og Hallgeir ut av 
styret og Are Fjermeros og Gaute 
Granåsen kom inn. På styremøte 22. april 
konstituerte styret seg med følgende 
oppgaver: 
 
Navn Funksjon – oppgaver 

Kai Høvedsmann, 
informasjonsmateriell 

Hilka Kasserer, regnskap, 
kontaktperson 

Arild Nest høvedsmann, 
økonomi, avtaler 

Wiggo Markedsføring, salg 
Are Markedsføring, salg 
Henning Arrangement 
Gaute Vedlikehold 
Simen Arrangement 
 
Aktiviteter rundt skipet 
Vi har nå en aktiv sesong bak oss, og den 
viser at det er viktig for oss at vi har noe 
mer å tilby en et vikingskip på havna. 
Feks drakter. Vi oppfordrer medlemmene 
til å være kreative i å koble sammen 
øksekasterlauget fra Brøttum med 
treskjærere fra Ringebu, og sist men ikke 
minst trnger vi god kontakt med syersker 
til å få sydd oss drakter. 
 
Historisk tur i Leivs kjølvann 
I Halifax Newspaper I 1998 meldes det 
om en ekspedisjon fra Sisimiut på 
Grønland til L´Anse aux Meadows i 
Canada, stedet Helge Ingstad fant spor 
etter vikinger etter grundige studier. Båten 
er en kopi av en knarr. På grunn av 
isproblemer måtte de ro isteden for å seile 
første delen over Baffin stredet, for å 
unngå havari.  
 
Båten "Snorri" er en 54 fot lang og 16 fot 
bred bygget av Robert Stevens over en 
syv mnd periode. Stedet heter Hermit 
Island, Maine. Vekt 12 tonn, 25 tonn med 
ballast og 1000 kvadratfot seil Den har en 
ti manns besetning som ledes av 
forfatteren Hodding Carter. De hadde litt 
problemer med roret og ved hjelp av en 
skipsarkeolog fra England prøvde ut tre 
typer: En orginalversjon, en variant bygget 
etter anbefaling av arkeologen og en 
versjon som var bredere og dypere enn 
orginalen, og forsterket. 
 



Etter båtturen ble skipet donert til 
Canadisk historiske myndigheter ved 
LÁnse aux Meadows. Hovedsponsor var 
LandsEnd postordresalg som er å finne 
på NY børsen 
 
Språkhjørnet 
Fra "A Short history of England" 46. 
utgave: 
Viking: The word Viking has nothing to do 
with king. It is Vik-ing (Creeker)n a man 
who lies in creeks or corneres of bays and 
rivers, and sallies out when he sees a 
change of fight or plunder 
Wednesday: From the name Woden we 
get the names Wednesday (=Woden´s 
day) and Wednesbury (=Woden´s 
borough) 
Rolf the Ganger He was called the 
Ganger (Alker) because his legs were so 
long that the small Norse ponies could not 
carry him; and he was obliged to walk. 
 
 
Om Vikingmarkedet i Borre.  
Her er det nærmest obligatorisk møteplikt. 
Hvis vinden og instruktører klaffer vil vi 
også få til et seilkurs. Vi arrangerer turen 
som en spleisetur. 
 
Dette er norges best organiserte marked 
med arkologiske fagseminarer først i uka 
og et ”tradisjonellt” marked på slutten av 
uka fra 9. – 11. juli rett sør for Horten. 
 
Nordisk vikingmarked ble etablert første 
gang i 1994. Markedet ligger ved sjøen 
nær Borrehaugene som er Nord-Europas 
største samling av gravhauger fra 
førkristen tid. Kom hit og opplev livet her 
for 1000 år siden sammen med hundrevis 
av vikinger fra hele Nord-Europa som vil 
vise et mangfold av håndverk og 
håndverksteknikker fra vikingtiden. 
 
Nytt av året er et stort aktivitetsområde 
der publikum i alle aldre selv kan få prøve 
seg på ulike håndverksteknikker fra 
vikingtiden. 
 
Du får blant annet oppleve: 

• Bueskyting 
• Musikk 
• Vikingmat 
• Vikingskip 
• Jernfremstilling 
• Treskjæring 
• Kamp 
• Skinn og lærarbeid 
• Gamle nordiske dyreraser 
• Smykker 
• Tekstilhåndverk 
Keramikk 
 
Aktiviteter i 1999 
Vi har mange dager å ta av, men vi 
fortsetter som ifjor med fast rodag på 
torsdag, og seiledag på lørdag når 
Skibladner kommer i rute. 
• Torsdager fra kl 18.00 – 20.00 
     Fast rodag 
• Lørdager fra kl 14.30 – 16.30 
     Fast  seiledag 
• Mønevann lørdag 5. Juni 
Vi drar til Son på fredag og Horten på 
søndag for å fremme vårt forslag om egen 
råseilsklasse I Færderen ovenfor KNS. 
Påmelding til Ebbe 94368467 innen 25. 
mai 
• Hamar 150 år lørdag 12. Juni 
Påmelding til Henning 92022909 innen 
25. mai 
• Borre Vikingfestival 9.-11. Juli 
Påmelding til Kai: 61261726 innen 25. mai 
Erfaringsmessig kommer det inn oppdrag 
og arrangementer fortløpende hele 
sommeren. Oppdatert informasjon vil bli 
slått opp på brygga på Vingnesodden. 
 
Vikingsverd 
Henning har laget en mal som Asbjørn kan 
skjære ut i rustfritt stål til de som er 
interessert. Dette vil være et råemne hver 
enkelt selv kan tilrettelegge. Gi Hilka 
beskjed på telefon om du ønsker deg en 
slik kopi til den lave sum av kr 200. 
Orginalen ble funnet på Aker gård på 
Hamar. 



 
 

                     
    

Redaktør: Kai Gjessing 
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Storgt 121. 2615 Lillehammer 
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Båtsjefen og nestleders oppgaver 
er: 

• Øse båten for vann 

• Roing på torsdager 

• Eventuellt seiling på lørdager fra 
kl 14.30 

• Behandle vikingskipet forsvarlig 

• Sørge for at årer, skjold og 
dragehode settes inn etter bruk 

• Kvittere i roprotokollen 

• Nøkkelkort til ro- og kajakklubben 
overleveres båtsjefene seg i 
mellom Koden følger med kortet. 

• Låse opp og ta ut årer og utstyr og 
legge det på plass 

 
 
 
 
uke Båtsjef Nestleder 
20 fra 17. 
mai 

Arild Bjørkøy Per Anders 
Bang 

21 fra 24. 
mai 

Asbjørn 
Mythen 

Unni 
Sætherlien 

22 fra 31. 
mai 

Hallgeir 
Paulsrud 

Hans Erik 
Tofte 

23 fra 7. 
juni 

Are 
Fjermeros 

Ove Røsbak 

24 fra 14. 
juni 

Henning 
Johannsen 

Arnt 
Thomassen 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

25 fra 21. 
juni 

Steinar 
Svensbakken 

Arild 
Bjørkøy 

26 fra 28. 
juni 

Sten Celius Ola Råbøl 

27 fra 5. juli Ebbe 
Hornemann 

Lars Erik 
Sundli 

28 fra 12. 
juli 

Lars Mythen Trond A. 
Hilmersen 

29 fra 19. 
juni 

Kjell Arne 
Larsen 

Jostein 
Volden 

30 fra 26. 
juli 

John Arne 
Hulberg 

Erik 
Bogfjelldal 

31 fra 2. 
august 

Hilde Karin 
Skogly 

Unni 
Sæterlien 

32 fra 9. 
aug 

Hallgeir 
Paulsrud 

Kåre Tøftum 

33 fra 16. 
aug 

Wiggo 
Slåttsveen 

Arnt 
Thomassen 

34 fra 23. 
aug 

Elsa Norum John Arne 
Hulberg 

35 fra 30. 
aug 

Einar Nilsen Trond A. 
Hilmersen 

36 fra 6. 
sept 

Simen 
Sæther 

Ola Råbøl 

37 fra 13. 
sept 

Ebbe 
Hornemann 

Lars Erik 
Sundli 

38 fra 20 
sept 

Kai Gjessing Ove 
Røsbakk 

39 fra 27. 
sept 

Gaute 
Granåsen 

Jostein 
Volden 

 
 
 


