Årsmelding for Oseberg Båtlag 2015
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 120
medlemmer. I løpet av året har Båtlaget fått 26
nye medlemmer. Ved årets slutt hadde Båtlaget
146 medlemmer. Totalt 109 enkeltmedlemmer og 37 familiemedlemmer. Av denne
medlemsmassen var minst 54 medlemmer aktivt deltagende i dugnadsarbeid, rooppdrag, 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: Beate Veian
Kasserer: Nina Killie Øydvin
Styremedlem: Tormod Henriksen
Styremedlem: Petter Juel Roberg
Styremedlem: Trygve Mæle
Høvedsmannsrådets representant i styret: Lars Bill
Styret har i perioden avholdt 8 styremøter og behandlet 95 saker
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Referater fra styrets møter legges ut på våre medlemssider etter hvert som de blir
godkjent.
Høvedsmannsrådet har bestått av:
Leder: Lars Bill
Medlemmer: Oda Cecilie Hallenstvet Flåten og Ole Harald Flåten
Hovedaktiviteten for Høvedsmannsrådet i 2015 har vært forberedelse og
gjennomføring av sommertoktet. Et utvidet høvedsmannsråd med tillegg av egne
høvedsmenn og høvedsmenn under opplæring dro til Roskilde i januar for å få
innspill fra fagmiljøene på Vikingeskipsmuseet på hvordan vi skulle planlegge og
gjennomføre toktet.
Våren 2015 ble brukt til kursaktiviteter, seiltrening, utarbeidelse av instrukser og
rutiner samt fremskaffelse og installasjon av sikkerhetsutstyr til Saga Oseberg.

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: Ole Harald Flåten, Geir Magne Røvik, Torstein
Roberg, Per Werenskiold, Ketil Østvold.
Ansvar for IT / hjemmeside/ FB: Petter Juel Roberg
Ansvar for blot/ fester: Beate Veian sammen med Nina Killie Øydvin
Ansvar for nyrekruttering: Tormod Henriksen
Ansvar for medlemspleie: Trygve Mæle
Ansvar for seil –og riggegruppa: Nina Killie Øydvin
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Blotgruppa
Blotgruppa har i 2015 arrangert 2 fester: Vårblot 25/4 og Juleblot 20/11. Vi fikk god
hjelp til forberedelsene og takker alle involverte!
Begge blotene ble avholdt i gammen ved Oseberg Gård i Slagendalen som har vist
seg å være velegnet som festarena for Båtlaget. På juleblotet hadde vi helgrillet lam
med tilbehør og vi hadde for første gang en seremoni for offisiell utnevnelse av gamle
og nye høvedsmenn. Høvedsmannsritualet ble ledet av styreleder for SNOS, Einar
Chr Erlingsen. De fikk utdelt diplom, en liten vikinghjelm i tinn med gravering og en
flaske Oseberg cognac i tillegg til at de måtte drikke diverse ekle og symbolske
drikker. Disse ble godkjent:
Ole Harald Flåten – godkjent for seiling i snill vind
Geir Røvik – godkjent for seiling i snill vind
Steinar Lillås – godkjent for roing
Tor Øydvin – godkjent for seiling i snill vind
Forskningsgruppa
Forskningsgruppen har ikke vært veldig synlig i 2015 – dog har vi utviklet
navigasjons-kista i samarbeid med Raymarine og med tilleggsstøtte fra SNOS og
brukt den under sommertoktet til Roskilde. Vi har lært mye av dette arbeidet og har
«dokumentert» at Saga Oseberg kan vinne høyde mot vinden. Dog ser vi at det er
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behov for ytterligere forbedringer og at en ny navigasjons-kiste må bygges og
benyttes i 2016.
SNOS har økt sitt fokus på forskning og det vil i 2016 bli etablert et koordinert tiltak
for å understøtte forskningsaktiviteter så vel i SNOS som i Båtlaget.
Nyrekruttering
Båtlaget og styret ønsker mer
aktivitet med hensyn til
nyrekruttering til Båtlaget. Blant
annet ønsker Båtlaget å
rekruttere flere unge
medlemmer. Styret konstaterer
at de tiltak som er drøftet i løpet
av året, ikke har gitt ønsket
uttelling i forhold til nyrekruttering
i 2015.
Tiltak som er igangsatt i 2015 er:
- Det er utarbeidet en
vervebrosjyre i juni 2015.
Denne er dessverre ikke ferdig trykket ved utgangen av året.
- Det er opprettet kontakt med Høyskolen på Bakkenteigen. Fagmiljøet der var
interessert i tematikken, men trengte mer tid til å forberede konkrete aktiviteter.
Styret er nå i gang med en foredragsserie i vårsemesteret 2016, i samarbeid med
Høyskolen. Vi har håp om at dette skal skape interesse i flere studieretninger;
historie/ arkeologi, maritime fag, reiseliv…
- Rotrening på onsdager utover i 2016 skal åpnes for interesserte/ nye potensielle
medlemmer utenfor Båtlaget.
- Alle medlemmer i Båtlaget skal briefes for markedsføring av Båtlaget/
vikingmiljøet på Odden.
- Fortsette det flotte arbeidet som folket på Vikingodden gjør.

Ullseilgruppa
Gruppa har ansvaret for vedlikehold
og oppbevaring av seilet. Det har som
vanlig vært oppbevart på et stativ i
klokketårnet i Tønsberg Domkirke
denne vinteren også, som vel er den
fjerde vinteren. Det har blitt en
høytidelig seremoni med bæring av
seilet både til og fra kirka og med
velsignelse av kirkens mann.
Vi har seilt mye denne sesongen og spesielt på toktet til Roskilde. Konklusjonen i
ettertid er at seilet holder fasongen, er ikke slitt og at kvaliteten er fantastisk! Vi har
fått mye skryt for seilet av fagmiljøet, noe som gjør oss enda mere stolte av
superseilet vårt!
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Det har vært nødvendig med en omorganisering av gruppa som har vært tilknyttet
Tekstilgruppa, men som nå er underlagt Båtlaget. Dette fordi seil og rigg hører
naturlig sammen med skipet. Derfor har vi også byttet navn for å favne om riggen
også – derfor heter gruppa Seil- og rigg-gruppa. Unni Ottosen har vært leder av
gruppa, men nå ledes den av Nina Killie Øydvin.
Vevingen av seilet til Klåstadskipet har pågått lenge under ledelse av Elle Bjønness
med god hjelp av Randi Schønning Olsen. De har vevet ca 75% av banene og seilet
er nok ferdig før skipet. Her vil vi forske videre på om dette seilet kan farges, noe
som eventuelt må gjøres før banene sys sammen.
MotorSaga
MotorSaga har stort sett fungert godt i
perioden.
1. MotorSaga ble lånt ut til personer
utenom båtlaget under opprydding
etter båtmessa. Dette medførte at
det ble rift i en av pongtongene
rundt båten. Dette ble reparert av
Herholt Andersen.
2. Før Sommertoktet ble det byttet impeller og propell. Viktig at de som kjører er
forsiktige ved kjøring i grunt vann.
3. Under seiltrening i høst løsnet en del på starteren. Denne ble byttet.
4. Styringa har gradvis blitt dårligere. Denne har nå sluttet og virke og må
byttes/repareres før sjøsetting. I tillegg sluttet hovedstrømbryteren å virke. Den
er byttet og flyttet høyere opp fra dørken slik at den ikke blir liggende i vann.
5. Vinterlagring skjer i år på Melsom vgs
Båtlaget har ikke egen henger til MotorSaga for bla. vinterlagring. Dette bør vi
vurdere å anskaffe.
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
5

Styret benytter Styreweb til medlemsregister, regnskapsføring, med mer.
Det er i 2015 også opprettet 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
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.
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 2015!

Event
Eventer, DKS og VKD har
vært planlagt og gjennomført
av Ole Harald og Geir. I løpet
av året har Saga Oseberg og
Båtlaget deltatt på 112
forskjellige eventer store som
små. Mange ganger med opp til
fem forskjellige turer i løpet av
en dag. En stor takk til båtlagets
medlemmer for den fantastiske
innsatsen!

Vi har deltatt på Verdens Kuleste Dag i Oslo, som har vært både
arbeidskrevende og en stor suksess!
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Vi har hatt 17 dager med ”Den kulturelle Skolesekken” For kommunene
Tjøme, Nøtterøy, Tønsberg og Andebu. I tillegg har vi hatt noe videregående
klasser.
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!
Valgkomiteen har i år bestått av: Jan Erichsen, Waltraud Wieser og Silje Hjorteset.
Revisor har vært Knut Børge Knutsen.
Økonomi
Vi startet året med 141 000 kr på konto og avsluttet med ca 65 000 kr
Kurs- og opplæringsaktiviteter:
Mannskapskurs har ikke vært avholdt i
2015
Seilkurs har vært avholdt før sommerens
tokt.
Førstehjelpskurs – 26 deltakere.
Kursholdere var RBG Vestfold.
MotorSaga – opplæring av nye
MotorSagførere har stort sett skjedd i
forbindelse med tokt og seilinger. Fra
2016 blir dette satt inn i et fast program
med en teoretisk og en praktisk del.
Det har vært arrangert åtte
medlemsmøter i 2015, med varierende
medlemsdeltakelse. Referater fra noen
av disse møtene er sendt ut til
medlemmene på mail. Temaer for
medlemsmøtene har blant annet vært:
Knutetrening, navigasjonskista,
toktplanlegging, årsmøte, seiling av små
og store båter, hvordan man skal kle seg
for ikke å fryse, om Roskildetoktet,
Vikingmytologier og om mysteriet
Oseberg.
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Aktiviteter og arrangementer Båtlaget har deltatt på i løpet av året:
Seiling til Oslo for å møte cruiseskipet Viking Star.
17. mai i Tønsberg
Sjøen for alle på Lillestrøm
Båtmesse i Tønsberg
Seilingshelger på våren og høsten
Langtokt fire uker til Roskilde
Verdens Kuleste Dag i Oslo, uten skipet
Filminnspillinger
Vikingfestivalen
Postgirobyggkonsert
Åpning av Nasjonalparksenteret på
Verdens Ende
Og mye mer
For kommende år har Båtlaget følgende
planer i korte trekk: Diverse kurs: seiling,
mannskapskurs, navigasjonskurs,
sikkerhetskurs, smedkurs, skokurs,
tekstilkurs, møbelkurs, guidekurs, m.m.
Delta på Nesjarspelet, sommertokt til Hvaler, seile til Oslo for deltakelse på Verdens
kulest dag, filminnspillinger, med mer.
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 J
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 2016 skal Oseberg Båtlag være det foretrukne
valget for vikinginteresserte sjeler J
Beste båtlagshilsen
Styret i Oseberg Båtlag
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