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Årsmelding for Oseberg Båtlag 2016 

Oseberg Båtlag ble stiftet 21.05.2012. Båtlaget er en 
åpen, upolitisk og ideell  
forening, med hovedformål å vedlikeholde, drifte, seile 
og bemanne Saga Oseberg. 
Båtlaget skal ivareta, forske på og videreutvikle 
kunnskapen om bruk av vikingskip og -båter, og aktivt 
drive formidling av denne kunnskapen. Båtlaget vil 
også delta i bygging av nye vikingskip på Vikingodden i 
Tønsberg. 
Båtlaget skal tilrettelegge for aktiviteter for voksne, 
barn og unge. 
 
Båtlaget hadde ved årets begynnelse 146 medlemmer. 
I løpet av året har Båtlaget fått 13 nye medlemmer 
netto. Ved årets slutt hadde Båtlaget 159 medlemmer. 
(Etter at ikke-betalende medlemmer var strøket i 
januar 2017 var antall medlemmer 128.)Totalt 114 
enkeltmedlemmer og 45 familiemedlemmer. Av denne 
medlemsmassen var rundt 50 medlemmer aktivt 
deltagende i dugnadsarbeid, ro-oppdrag, eventer og 
tokt i løpet av året. 
 
 
Styret har i perioden bestått av følgende personer og verv: 
Leder: Ole Harald Flåten 
Nestleder: Geir Magne Røvik 
Sekretær: Kari Bjerkan 
Kasserer: Nina Killie Øydvin 
Styremedlem: Arne Hesselberg 
Styremedlem: Petter Juel Roberg 
Styremedlem: Trygve Mæle 
Høvedsmannsrådets representant i styret: Lars Bill 
Styret har i perioden avholdt 11 styremøter og behandlet 128 saker 
 

 
 

Referater fra styrets møter legges ut på våre medlemssider etter hvert som de blir 
godkjent.  
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Høvedsmannsrådet har bestått av: 
Leder: Lars Bill 
Medlemmer: Oda Cecilie Hallenstvet Flåten og Ole Harald Flåten 
Hovedaktiviteten for Høvedsmannsrådet i 2016 har vært oppdatering og justering av 
Mannskapsboka. Et utvidet høvedsmannsråd har vært med på dette omfattende 
arbeidet. Det har også vært avholdt ett møte med alle høvedsmenn. 
 

 
 
Undergrupper i Styret i Oseberg Båtlag: 
Ansvar for aktivitetskoordinering og medlemsmøter: Ole Harald Flåten 
Ansvar for dugnader, vedlikehold og eventer: Geir Magne Røvik. 

• Medlemmer i dugnadsgruppa: Trond Borsheim, Jan Erichsen, Tore Furru, 
Arne Hesselberg, Finn Otto Moskvil, Petter Juel Roberg, Torstein Roberg, 
Waltraud Wieser, Per Wold, Tor Øydvin. 

Ansvar for forskningsgruppa: Lars Bill 

• Medlemmer i forskningsgruppa: Torstein Roberg, Ole Harald Flåten, Geir 
Magne Røvik, Per Werenskiold, Ketil Østvold. 

Ansvar for IT / hjemmeside/ FB: Petter Juel Roberg 
Ansvar for blot/ fester: Nina Killie Øydvin sammen med Beate Veian 
Ansvar for Medlemspleie: Trygve Mæle 
Ansvar for Rigg -og Ullseilgruppa: Nina Killie Øydvin 

• Medlemmer i Rigg -og Ullseilgruppa: Nina Killie Øydvin, Elle Bjønness, Unni 
Ottosen, Arne Hesselberg, Grethe Wold, Per Wold, Kjersti Aas-Hansen, Anne 
Margrethe Haakensen Palm, Hanne Thygesen, Kari Margrethe Røsbakk, 
Mette Synnøve Bråthe, Aud Solfrid Lindholm, Tone Høiskar og Tor Øydvin 
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Blotgruppa  
Vårblotet var planlagt til sjøsettingsdagen 2/4 og skulle foregå på Ilene 
Våtmarkssenter, men ble avlyst grunnet dårlig vær. Det var i løpet av sesongen flere 
festlige sammenkomster på arrangementer og på toktet. 
5/11 ble det arrangert joleblot på Villa Møllebakken med Nina, Beate og Børge i 
komitèen. SNOS sponset festen som var for alle frivillige i Osebergmiljøet. Det var 60 
påmeldte, men den første snøen gjorde sitt til at antall frammøtte var noe begrenset   
For kommende blot utfordres medlemmene til å arrangere dette noe som kan bli 
både spennende og variert. 
 
Forskningsgruppa 
Forskningsgruppa har hatt lav aktivitet, men benyttet tiden til å forberede forskning i 
forbindelse med seiling i 2017. Dette i samarbeid med Vikingskipshuset på Bygdøy. 
 

 
 

Nyrekruttering  
Båtlaget og styret ønsker mer aktivitet med hensyn til nyrekruttering til Båtlaget. Blant 
annet ønsker Båtlaget å rekruttere flere unge medlemmer.  
Tiltak som er igangsatt i 2016 er: 
- Det er trykket en vervebrosjyre som er distribuert på arrangementer, i kiosken og 

via båtlagets medlemmer.  
- Rotrening på onsdager har i 2016 vært åpne for interesserte/ nye potensielle 

medlemmer utenfor Båtlaget, dette har resultert i flere nye aktive medlemmer.  
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Rigg- og Ullseilgruppa 

Gruppa ble stiftet i april 2012 under navnet Seilgruppa og var da underlagt 
Tekstilgruppa. Underveis så vi at det var nødvendig med en endring og vi skiftet navn 
til Rigg- og Ullseilgruppa i mars 2016 slik at det ble tydeligere hva slags gruppe dette 
er og hva vi har ansvar for; nemlig riggen og ullseilet. Det ble da naturlig å være 
underlagt Båtlaget siden riggen og seilet hører naturlig sammen med skipet. Noen 
medlemmer har gått ut av gruppa og vi har fått flere nye slik at vi per 2016 er 14 
medlemmer. 

I april ble løpende rigg tjæret på Vikingodden. Det ble brukt en blanding av 80% tjære 
og 20% tran som ble varmet opp på kokeplate for å få den tynnere slik at påføringen 
skulle gå lett. Blandingen ble smurt på tauverket med pensel og overskuddet ble 
tørket av med klut. Deretter lå tauverket på plast og tørket til det skulle brukes. Det 
ble smurt et bidevindsvant som ikke har vært brukt før, men som nå er en del av den 
stående riggen. Vi brukte ca 15 liter tjære og ca 1,5 liter tran. Vi var 9 personer som 
brukte 6 timer på jobben. Seilet ble sjekket for å se om det var nødvendig med 
reparasjoner. En søm på seilet ble tatt opp og sydd på nytt, men konklusjonen er at 
seilet holder fasongen, har blitt tettere etter impregneringen i 2014 og har gitt oss 
mange flotte seilaser!  

 

Seilet henger i kirketårnet i Tønsberg Domkirke for 5. gang vinteren 2016/17 og både 
inn – og utbæring av seilet markeres med prosesjon gjennom byen. 

Vevingen av seilet til Klåstadskipet er utført av Elle Bjønness og Randi Scøning-
Olsen og er ferdigstilt, men det vil bli vevet noen ekstra baner da det er nok garn til 
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det. Størrelse og fasong på dette seilet er ikke bestemt, men gruppa vår tar ansvaret 
for sammensying av seilet samt å sy på liket rundt før det overleveres til Oseberg 
Vikingarv (SNOS) og avsluttes som prosjekt. Hotellet har fått overrakt et diplom som 
takk for samarbeidet under vevingen med utlån av plass i inngangspartiet. De to 
vevene som er brukt til seilveving tilhører SNOS. 

MotorSaga 
MotorSaga har i 2016 rundet 500 timer brukstid, hvilket er svært mye. Gear er skiftet 
og det er reparert hull i skrog samt at pontonger er renset og impregnert. I tillegg er 
det tatt full service på motor og gearboks er skiftet. Styringen er også byttet ut fra 
wire- til hydraulisk styring. 
 

 
 
IT 
Båtlaget har egen hjemmeside (www.sagaoseberg.no). Denne inneholder informasjon om 
båtlaget. I tillegg kan medlemmene logge seg inn og finne oppdaterte dokumenter. 

 
Dropbox blir benyttet til lagring av interne dokumenter etc. av styret og grupper. 
 
For påmelding til arrangementer benyttes Doodle. På slutten av året har vi satt i gang 
forsøk med nytt påmeldingssystem direkte på hjemmesiden. Dette gir mer oversikt og 
informasjon og ser ut til å fungere bra, med påminnelser til de påmeldte. 
 
Styret benytter Styreweb til medlemsregister, regnskapsføring, med mer. 
Vi har også en lukket facebook gruppe (Oseberg Båtlag! Hva skjer`a) som kun er for 
medlemmer i Båtlaget. Der skal det kun legges ut viking og båtlags-relevante saker  
 
Med jevne mellomrom har styret sendt ut medlemsmail med informasjon om 
kommende oppdrag, kurs, møter, dugnader og annet som har vedrørt båtlaget. 
 
 

http://www.sagaoseberg.no/
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Tokt 

 

Årets sommertokt gikk til Hvaler med Arne Hesselberg som leder av toktkomiteen og 
Steinar Lillås som Høvedsmann.  Overnatting på Østre Bolæren på vei over, og i 
Jensesund med skalldyraften på vei hjem.  Vi fikk leie Speiderforbundets leirsted på 
Tredalen nordvest på Spjærøy som base og med utflukter derfra, bl.a. til Isegran 
kystkultursenter i Fredrikstad med omvisninger der.  Vindforholdene satte 
begrensning for de lange seilturene, men det fine leirstedet ga rom for familievennlige 
aktiviteter på land, i kajakk og i småbåter. Totalt deltok 32 store og små 
båtlagsmedlemmer på hele eller deler av toktet. 
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Dugnader 

Dugnadene er organisert med faste dager det meste av året på tirsdager kl 18-
21 og lørdager kl 11-16. Ved opptak, utsetting og klargjøring til tokt av Saga 
Oseberg, har det vært utvidede dugnader. I år innførte vi en lang sommerferie 
fra dugnadene. 

 

  
Frivillighetsgruppa har møte den første tirsdag i måneden og planlegger 
oppgaver. Gruppa har en actionplan/gjøreliste for hver mnd. 
  
Arbeidet har bestått av vedlikehold av Saga Oseberg og utstyr til skipet iflg 
vedlikeholdsplan. Verktøy og utstyr som telt, kokeutstyr. Opparbeidelse og 
vedlikehold av Vikingodden, samt arbeid med Klåstadskipet. 
  
En kjempetakk til alle som har bidratt i 2016! 

 

Event 
Eventer har vært planlagt og koordinert av Ole Harald. I løpet av året har Saga 
Oseberg og Båtlaget deltatt på 61 (mot 112 oppdrag i 2015) forskjellige eventer, 
store som små. Vi har i år jobbet mye for å få færre og bedre betalte eventer samt at 
DKS er redusert i omfang. En stor takk til båtlagets medlemmer for den fantastiske 
innsatsen!  
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Vi har deltatt på Verdens Kuleste Dag i Oslo, som har vært både 
arbeidskrevende og en stor suksess! 

 
  
Vi har hatt 6 dager (mot 17 dager i 2015) med ”Den kulturelle Skolesekken” 
(DKS) for Tønsberg kommune, vi sa i 2016 nei til kommunene Tjøme, 
Nøtterøy og Andebu. I tillegg har vi hatt noe videregående klasser. 
 
Vi har deltatt på det historiske spelet om slaget på Nesjar i 1016,  
”Nesjarspelet” med Saga Oseberg, Sæheimr og statister. Vi rigget teltleir på 
land utenfor Helgeroa og var med i de siste forberedelsene og alle 5 
forestillingene på og utenfor Langholtstranda i Helgeroa .  I alt 19 deltagere fra 
båtlaget på hele eller deler av arrangementet, inklusive en fin og frisk seilas 
hjem etterpå. På den samtidige Helgeroadagen deltok vi med rokonkurranser, 
vikingleker for barn og guiding om bord. 
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Vi har hatt ett stort event med seiling og med bistand fra Haakon Haakonsen 
og Gaia på Tjøme. Med våre danske venner Jesper og Ulla ble det servert 
ekte vikingmat og hele helgen gikk med til å forberede, bli kjent og kjøre et 
event med mat, aktiviteter og selvsagt seiling. Eventet ble filmet. Veldig 
morsomt og frister til gjentakelse! 
 

 
  
Igjen en stor takk til alle som har bidratt! 

 

Eiendeler: 
Båtlaget har gjennom de få årene vi har 
eksistert opparbeidet en anselig mengde 
eiendeler, stort sett relatert til bruk av Saga 
Oseberg. Å ta vare på disse og sørge for at 
de alltid er der de skal være er en stor jobb 
som Per Wold tar seg av på en ypperlig 
måte! En stor takk til Per! 

I løpet av året har vi fått plass i en ny kontainer med innredning på 
Havnelageret og det har vært foretatt en stor opprydning i lagrene våre. 
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Valgkomiteen har i år bestått av: Jan Erichsen, Beate Veian og Silje Hjorteseth. 
 
Revisor har vært Knut Børge Knutsen. 
 
Økonomi: 
Vi startet året med kr 64.445,95 på konto og avsluttet med kr 51.890,45. Det reelle 
tallet skulle ha vært kr 81.890,45, men kr 30.000 fra SNOS kom ikke inn på konto før 
rett over nyttår 2017. Årets overskudd er kr 11.394,50. Kr 10.000 av disse er 
sponsing fra Møller Bil Tønsberg og er øremerket seiltrening for ungdom i 2017. 
Disse overføres derfor neste år og det resterende beløpet, kr 1.134,50, foreslås 
overført egenkapitalen. 
 

 
 
Kurs- og opplæringsaktiviteter:  
Mannskapskurs har vært avholdt også i 2016 slik at 39 av båtlagets medlemmer nå 
har gjennomgått dette. 
Seilkurs har vært avholdt før sommerens tokt. 
Det har også vært arrangert navigasjonskurs natt og dag med god deltakelse. 
MotorSaga – opplæring av nye MotorSagførere har stort sett skjedd i forbindelse 
med tokt og seilinger. Fra 2017 blir dette satt inn i et fast program med en teoretisk 
og en praktisk del. 
Gjennom Vikinger i Vestfold har flere av båtlagets medlemmer deltatt i smedkurs, 
guidekurs, tekstilkurs, skokurs, etc. Båtlaget har på den måten fått tilført mye 
kompetanse. 
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Det har vært arrangert åtte medlemsmøter i 2016, med varierende men stort sett god 
medlemsdeltakelse. Referater fra noen av disse møtene er sendt ut til medlemmene 
på mail. Temaer for medlemsmøtene har blant annet vært: Årshjulet, toktplanlegging, 
årsmøte, vikingenes klær, hva vil vi med Vikingodden, guiding, fuglefangst, 
Osebergkvinnene, vikinggravene, vikingfestivalen og mye mye mer. 
 

 
 
Aktiviteter og arrangementer Båtlaget har deltatt på i løpet av året: 
Sjøen for alle på Lillestrøm sammen med Kristinaforeningen 
Tønsberg Boatshow 
Tønsberg Boat Race 
Nesjarspelet og Helgeroadagen 
Den kulturelle skolesekken 
Verdens kuleste dag 
Borremarkedet 
Tønsberg Vikingfestival 
Medlemsundersøkelse 
Og mye mer 
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Styret takker alle båtlagets medlemmer for den fantastiske innsatsen som blir gjort 
både på dugnader, i forbindelse med forskjellige tillitsverv i laget, på oppdrag, 
trening, tokt og ikke minst på blot ☺ 
 
Vi er stolte av å kunne ha en så aktiv medlemsmasse i ryggen når vi går inn i en ny 
sesong med Saga Oseberg. Også i 2017 skal Oseberg Båtlag være det foretrukne 
valget for vikinginteresserte sjeler ☺  
 
Beste båtlagshilsen 
Styret i Oseberg Båtlag 


