Forbundet KYSTENs råseilseminar 2017, Tromsø, 14. – 17. september
Torsdag 14/9 – UIT Norges Arktiske Universitet
13.00 TORE FRIIS OLSEN/KYSTEN

Velkommen

INGRID SOMMERSETH/ARCTANDRIA Info om Arctandria, det praktiske og transport
13.30 GUNNAR ELDJARN

Presentasjon av tema STRATEGI og problematikken vi ønsker å belyse.
UiT og båtbygging

14.00 JON GODAL

Meteorologi – værets innvirkning på skrog og seil

14.20 ARNE-TERJE SÆTHER

Fiskerienes utvikling og påvirkning av skrog

14.40

Mulighet for å kjøpe mat i kantine

Pause

15.20 TERJE PLANKE

Mellom ølkjenge og melkekartong. Om tradisjonenes ulike strategier for Strekk og seilas i sør og nord.

16.40 ORDET FRITT

Diskusjoner og spørsmål

17.00 Dørene lukkes

Forhaler til Arctandrias base på STAKKEN, med buss eller bil

19.00 STAKKEN

Middag/kveldsmat

20.30 KAI LINDE

Dronefilm av roing. Hvorfor er også robåtenebåtene bygd «logjerrige».

21.00 VEGARD HEIDE

Ulikheter i båttyper og tilrettelegging for roing. Trim for årer og seil

Fredag 15/9 - STAKKEN
08.00 FROKOST

Frokost med matpakkesmøring, kaffe på termoser (ta med termos)

09.00 GUNNAR ELDJARN

Presentasjon av nordlandsbåt og hvilke uværsstrategier/fiskerier er den bygget for.

09.20 HÅVARD H HATLØY

Presentasjon av sunnmørsbåt og hvilke uværsstrategier/fiskerier den er bygget for.

09.40 ARNE-TERJE SÆTHER

Store forskjeller i båttypene. Problemstillinger. Se på nordlandsbåt, geitbåt, sunnmørsbåt, oselver.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hva kan de fortelle oss?
Hvorfor er de så forskjellige?
Hvilke egenskaper får vi ut av det?
Hvorfor er stevnet rundt/underskåret?
Hvorfor er stevnet rett, langt lot?
Hvordan forklare forskjeller?
Flere spørsmål/innspill fra deltakerne
Kjapp presentasjon av slepeforsøk, kan de bekreftes/avkreftes i praktiske forsøk ved samroing i ulike forhold?
Kan dette si oss noe om hva som er prioritert?

10.00 KAFFE
10.20 RO og SEILFORSØK med fokus på problemstillingene over. En høvedsmenn/gruppeleder organiserer og presenterer på kvelden
•
•
•

Samsvar mellom slepeforsøk og praksis
Trimm av båt, balanse. Gir ulike seiltyper utslag i trimmen, virker den «hele veien rundt»? er trimmen for
lårseilet sammenfallende med rotrim i sidevind?
Hvordan oppfører ulike båter seg i roing i motvind/sjø. Klatrer på bølgene kontra skjære seg gjennom.

•
•
•
•

Spesielt fokus på de fire ulike.
Krysser lårseglet så godt som fasongen lover?
Hva skjer på romvind og unnavind?
Osv

13.00 MATPAKKELUNCH
13.20 RO og SEILFORSØK fortsetter
15.00 PRAKTISK BRUK

Agning og setting av kveitvad, en stamp pr båt.

17.30 MIDDAG
19.30 GUNNAR og TERJE

Grundigere presentasjon av slepeforsøkene, metode, resultater, tendenser

20.00 PRESENTASJON gruppevis av dagens øvelser. Var det samsvar med fordommene?

Lørdag 16/9 – STAKKEN
08.00 FROKOST

Frokost med matpakkesmøring, kaffe på termoser

09.00 BERIT OSMUNDSEN

Presentasjon av oselver og hvilke uværsstrategier/fiskerier den er bygget for.

09.20 JON GODAL

Presentasjon av geitbåt og hvilke uværsstrategier/fiskerier den er bygget for.

09.40 PRAKTISK BRUK

Draging av kveitvad med retur til STAKKEN med bruk og fangst.

10.30 KAFFE

Hva ønsker vi å gå videre med? Væravhengig. Hva fikk vi ikke gjort på fredag?

11.00 RO og SEILFORSØK

13.00 MATPAKKELUNCH
13.20 RO og SEILFORSØK fortsetter
16.30 GUNNAR ELDJARN

Dialekter innenfor nordlandsbåten, geografisk og tidsmessig

16.50 FLERE BIDRAGSYTERE

Dialekter langs kysten – nordlandsbåt, geitbåt, sunnmørsbåt og oselver

17.30 MIDDAG
19.00 PRESENTASJON gruppevis av dagens øvelser. Var det samsvar med fordommene?
21.00 GREIE KVEITVAD

Søndag 17/9 - STAKKEN
09.00 FROKOST
10.00 TORE FRIIS OLSEN

Status om UNESCO-nominasjonen av nordiske klinkbåttradisjoner

10.20 TORE F.O. og TERJE P. Evaluering og neste år
12.00 TAKK OG FARVELL

