Årsmelding for Oseberg Båtlag 2018

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 117 medlemmer. I løpet av året har vi fått en del nye medlemmer og en
del har sluttet. Ved årets slutt hadde Båtlaget 118 medlemmer. Totalt 96 enkeltmedlemmer og 22
familiemedlemmer. Av denne medlemsmassen var rundt 40 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: Nina Killie Øydvin Sekretær: Per Wold
Kasserer: Arne Hesselberg
Styremedlem: Petter Juel Roberg
Styremedlem: Kim Arne Svingen
Høvedsmannsrådets representant i styret: Lars Bill
Styret har i perioden avholdt 6 styremøter. 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: Steinar Lillås og Annette Bischoff
Hovedaktiviteten for Høvedsmannsrådet i 2018 har vært å arbeide for godkjennelse hos Sjøfartsdirektoratet
sammen med båtlagsleder og en gruppe høvedsmenn. Det har også vært avholdt ett møte med alle
høvedsmenn.

Undergrupper i Styret i Oseberg Båtlag:
Ansvar for aktivitetskoordinering, eventer og medlemsmøter: Ole Harald Flåten
Ansvar for dugnader: 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.
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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 smedgruppa - Regin: Kim Arne Svingen
Ansvar for Rigg -og Ullseilgruppa: Nina Killie Øydvin
Medlemmer i Rigg -og Ullseilgruppa: Nina Killie Øydvin, Unni Ottosen, Arne Hesselberg, Per Wold, Kjersti AasHansen, Anne Margrethe Haakensen Palm, Hanne Thygesen, Kari Margrethe Røsbakk, Tor Øydvin, Trond
Borsheim og Håvard Mogan Enerud.
Ansvar for matgruppa – Andrimne: Anastasia Smyk
Gilde-/festgruppa
Vårgildet arrangeres av Tekstilgruppa og høstgildet av Båtlaget.
Høstgildet 2018 ble arrangert 10/11 av Nina Killie Øydvin, Tor Øydvin, Sven Erik Gunnerød, Unni
Ottosen, Beate Veian og Steinar Lillås. Vi fikk for første gang låne Gildehallen på Borre mot
dekning av utgifter til ved og fyringsvakt på ca 2500 kr. Det var ca 50 medlemmer som kom. Det
ble servert hjemmelaget lammelår, svinesteik, dampet laks, salat og fløtegratinerte poteter.
Det var vind og regn ute, men inne var det varmt og godt med god stemning.
Forskningsgruppa
Ingen stor aktivitet i 2018.
Tjæregruppa
Sammen skal de forske omkring bruk av tjære og Trond Borsheim og Ole Harald Flåten har deltatt på
tjæreseminarer i regi av Nordic tar network for Kulturarv. I løpet av vinteren skal et forskningsprogram på plass
og flere av båtlagets medlemmer har meldt seg på i gruppa. På grunn av vanskeligheter med tilgang på
forskjellig kvalitetestjære er starten på prosjektet utsatt til 2019. Da skal det også brennes en tjæremile
sammen med Haardraade Vikingskipsforening.
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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 2018 er:
Det ble arrangert onsdagsroing hvor båtlagsmedlemmer kunne ta med
arbeidskolleger/venner som var interessert
Frivillige under Tønsberg Vikingfestival ble rekruttert
Det ble gjort avtale om anorakker og de første ankommer
båtlagsmedlemmene våren 2018
Rigg- og Ullseilgruppa
Riggen lagres over vinteren i Trygves drivhus. Vi hentet riggen 14/4 til
Vårdugnad. Planen var å tjære løpende rigg, men vi vurderte at det ikke var nødvendig
da den ble lite brukt året før. Draget ble derimot tjæret. Vi laget liste over behov for
nytt tauverk og hva som kunne
brukes til riggen til Sæheimr.
Seilet ble hentet fra Tønsberg Domkirke lørdag 5/5 og årets første seilas var søndag 6/5.
Et lite hull i seilet ble reparert høsten 2018, noen sting i sømmen mellom banene hadde løsnet og
laget en åpning på ca 10 cm. Fremdeles ikke behov for å impregnere seilet, det holder fasongen og kvaliteten
utmerket.

Smedgruppa Regin
Faktastisk i samarbeid med biblioteket var stor suksess også denne
gangen, vi har allerede blitt bedt om gjentagelse. Grindbygget er tatt i
bruk til smia og brukes også ved matlaging og andre aktiviteter. Vi har
fått med oss Jens Erik Wielsgaard Langstrand som er mestersmed og
håper på at han har mulighet til å lære oss litt etterhvert. Vikingessa
trenger en ny ramme som lar seg demontere og frakte lettere slik at vi
kan ha den med på eventer o.s.v. Vi prøver å få det på plass i løpet av
våren.
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Sjøfartsdirektoratet
Også i år har vi jobbet med nytt regelverk, i samarbeide med USN og Forbundet Kysten. Dette resulterte i et
møte med Statsekretær i Næringsdepartementet som lovet å ta våre innsigelser til følge og at vi skulle ha nytt
regelverk på plass innen sesongen 2019. Dette ble også gjentatt av Næringsminister ved hans besøk på
Vikingodden. Nye regler er ennå ikke klart, så vi har sendt søknad om dispensasjon for 2019 også.
MotorSaga
Motorsaga har blitt oppgradert med propellbeskyttelse og redningsgrind og er benyttet flittig i opplæring og
redningsøvelser. Under testseiling med Saga Farmann 20-21/10 oppstod det alvorlige motorproblemer da
motoren hele tiden stoppet. Det ble byttet sikring utallige ganger, men den fortsatte å stoppe. Motoren var på
verksted, men feilen ble ikke lokalisert. Arbeidet med å finne feilen og søke om midler til en erstatning vil være
prioritert i 2019.

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 har vi i 2018 gått over til SPOND. Denne fungerer meget bra og alle
oppfordres til å installere den som app på telefonen.
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.
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Tokt
Det ble ikke noe tokt i år, men vi deltok på Nesjarspelet.

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, samt ved eventer, har det vært utvidede dugnader. Vi
hadde en lang sommerferie fra dugnadene.
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 noe (lite dette året) arbeid med
Klåstadskipet.
Frivillighetsgruppa har vært organisert i en mailgruppe, hvor oppgaver er beskrevet og status opplyses mellom
hver dugnad.
Gruppa har i tillegg til vedlikeholdsplanen en actionplan/gjøreliste for hva som skal utføres.
Etter en vurdering av de sikkerhetsmessige konsekvensene og risikoene ved å sette opp det tradisjonelle teltet
over Saga Oseberg kom Lars Bill fram med en ny løsning i 2017 som innebar minimalt med risiko. I 2018 er
løsningen blitt ytterligere forbedret.
En kjempetakk til alle som har bidratt i 2018!
Event
Eventer har vært planlagt og koordinert av Ole Harald. I 2018 har vi hatt totalt 66 oppdrag med Saga Oseberg.
En kjempeinnsats fra de som var med!
Eiendeler:
Båtlaget har gjennom de få årene vi har eksistert opparbeidet en anselig mengde eiendeler, stort sett relatert
til bruk av Saga Oseberg. Disse blir lagret på odden, i container på Trelleborgodden og på Kystkultursenteret.
Knut Audum har overtatt jobben som materialforvalter etter Per Wold.
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Valgkomiteen har i år bestått av: Kjersti Aas Hansen, Trygve Mæhle og Kari Bjerkan.
Revisor har vært Knut Børge Knutsen.
Økonomi:
Båtlaget har i 2018 hatt en inntekt på kr 110.0000,- mot budsjettert 147100,-.
Regnskapet har gått i balanse på papiret, men på grunn av innbetalinger på i overkant av 30.000 som ble gjort i
2017 og utgifter på samme beløp er ført i 2018-regnskapet er det i realiteten et overskudd på kr 30.000.
Båtlaget har med andre ord en meget sunn økonomi.

Kurs- og opplæringsaktiviteter:
Vi har arrangert egne mannskapskurs, seilkurs og navigasjonskurs samt ett obligatorisk førstehjelpskurs i 2018.
Petter og Nina har laget et flott MotorSag-kurs og dette er kjørt en gang i 2018. I tillegg har det vært kjørt
praktiske øvelser blant annet med praktiske MOB-øvelser.
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.
Medlemsmøter:
Det har vært arrangert syv medlemsmøter i 2018, med varierende men stort sett god medlemsdeltakelse.
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Referater fra noen av disse møtene er sendt ut til medlemmene på mail. Temaer for medlemsmøtene har blant
annet vært: Årshjulet, foredrag om Snorre i Tønsberg, om sjøfartsdirektoratet, vikingfestivalen og mye mye
mer.
Aktiviteter og arrangementer Båtlaget har deltatt på i løpet av året:
Færderfestivalen
Nesjarspelet.
Tønsberg Vikingfestival
Åpning av Gulating Pub i Fredrikstad
Back to School
Tønsberg Båtrace
Faktastisk
Sæheimr
Håvard Mogan Enerud har tatt et ansvar for Sæheimr. Vi håper Sæheimr blir mye benyttet framover da bruk av
denne er en ypperlig måte å lære råseiling.
Minneord

5/12-18 døde Grethe Wold etter lang tids sykdom.
Grethe var medlem i Oseberg Båtlag, medlem i Rigg og Ullseilgruppa og styremedlem i Oseberg
Tekstilgruppe. Hun var en av «veteranene» i miljøet vårt.
Grethe skapte glede og ga mye til miljøet vårt. Vi har mistet ei fantastisk dame som tilegnet seg
mye kunnskap om vikingtid og vikinghåndtverk. Hun behersket mange ulike håndtverksteknikker
som brikkeveving, søm av klær, brodering, nålebinding, pjoning, plantefarging og produksjon av
sølvsmykker.
Grethe hjalp til med sammensying av seilet til Saga Oseberg og sammen skrev vi
forskningsrapport om farging og impregnering av ullseilet. Dette var en krevende oppgave som
tok lang tid, men gleden var stor da vi var ferdige og kunne publisere rapporten.
Grethe fikk etterhvert med seg Per inn i gjengen vår, noe vi er veldig takknemlige for.
Takk for alt, Grethe, du kan aldri bli glemt!
Nina
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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 2019 skal Oseberg Båtlag være det foretrukne valget for vikinginteresserte sjeler J
Beste båtlagshilsen Styret i Oseberg Båtlag
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