
 

 

 

Styrets årsberetning for 2019 
Loggen Kystlag er et lokallag av Forbundet Kysten og skal arbeide i overensstemmelse med 
Forbundet KYSTENs formålsparagraf, vedtekter og planer for øvrig. Det skal legges særlig 
vekt på bevaring og allmenn bruk av: 

 Tradisjonelle fartøyer, bygninger, anlegg og kystmiljø for øvrig som er særegne for 
Loggen Kystlags distrikt. 

 Håndverksmessige og andre kulturelle tradisjoner innen næring, sjømannskap, livsform 
og lignende som har lokal tilknytning. 

 Samarbeide med lokale museer, foreninger og lignende, samt skoler om aktuelle 
kulturvernoppgaver. Loggen kystlag skal samarbeide med Forbundet KYSTENS landsstyre, 
arbeidsutvalg og sekretariat når det er naturlig og nødvendig. 

 
Loggen kystlag holder til på Tønsberg Kystkultursenter og er ansvarlig for drift. Alt arbeid på 
sentert foregår på dugnad. Arbeidet i Loggen er organisert i forskjellige grupper, flere 
medlemmer er med i flere grupper. 
 

Nøkkeltall: 

I 2019 har aktive ca. 75 medlemmer utført 17500 dugnadstimer. Det er 266 betalende 
medlemmer totalt. 

 

Aktivitets grupper 

1. Kystkulturgruppe 
2. Håndverksgruppe 
3. Krambod og tradisjonsmat gruppe: . Kramgodmatgruppa 
4. Gruppe for møbel restaurering og tau binding. 
5. Historisk gruppe. 
6. Gruppe for vedlikehold av kystled hytter. 
7. Shantykor. 
8. Slipp og kai gruppe. 
9. Småbåtbryggegruppe. 
10. Mekanisk verksted gruppe, mekanisk verksted, sveising og smie. 



11. Sjøbu gruppe for restaurering og bygging av båter. 
12. Småbåt gruppe som lager byggesett til barn. 
13. Bygg og anlegg gruppe for vedlikehold og reparasjoner. 
14. Gruppe for de 3 ”Loggen båtene”. 
15. Kontor/utleie og administrasjons gruppe. 
16. ”Berntine” gruppe, vedlikehold og drift av Norges eldste ishavsskute.  

 

Loggen Kystlags styre og verv i 2019: 

Arne Steinsbø - leder, Per Torpengen - nestleder, Anne Greta Reklev - økonomi, Eli Ulriksen, 
Anne Kate Jenssen og Pål Otto Hansen – kystkultur, Hans Olav Marthinsen og Kai Romberg - 
styremedlemmer, Merete Hallenstvet – sekretær. 

Loggen Kystlags representanter til styret for Stiftelsen Tønsberg Kystkultursenter er Petter 
Gran som leder, Arne Steinsbø, Eli Ulriksen og Per Torpengen som styremedlemmer.  

Loggens representanter i styret for Stiftelsen Berntine: Arne Steinsbø og Per Torpengen  

Loggens representant til styret i Tønsberg Maritime Kulturforum (TMK): Arne Steinsbø og Per 
Olaf Lia. 

Styret som ble valgt på Loggen Kystlag årsmøte 28.mars 2019 har hatt 9 styremøter i 2019.  

 

 

 



Loggens arrangementer i 2019: 

8. februar: Pubaften arrangert av Shantykoret 

8. mars Sildeaften  

18. juni: Sommeravslutning med tur på Berntine 

26. september:  Losing – i nationens tjeneste, foredrag med 

10. oktober: Repslaging, besøk av repslager fra Hardanger Fartøyvernssenter 

18. oktober: Pubaften arrangert av Shantykoret 

7. og 8. desember: Julemarked 

10. desember: Juleavslutning 

 

Drift: 

Loggen Kystlags økonomi er god, og inntektene  kommer fra: 

 Utleie av; lokaler til Stiftelsen Berntine og Stiftelsen Oseberg Vikingarv, selskapslokaler, 
slipp, båtplasser, boder og plass til medlemmer i Sjøbua til båt-puss. 

 Småreparasjoner i Verksted og Sjøbua. 
 Søndagsåpen kafe med salg av kaker, kaffe, vafler og småbåter til barn. 
 Julemarked, utleie av plass til utstillere, salg av egne produkter og mat og drikke. 
 Salg av produkter fra håndverks- og tau gruppene på alle våre arrangementer. 
 Salg på medlems- og temakvelder, mat og drikke fra Kramgomat  gruppa. 
 Sponsormidler. 
 

Styrets arbeid 2019 
Loggens styre har ansvar for ledelse av kystlaget som medlemsorganisasjon og drift av 
Tønsberg Kystkultursenter. Loggens styre har generelt fokus på at kystlaget, gjennom sine 
medlemmer og ansvar for Kystkultursenteret, bidrar til at kystkultur formidles i 
lokalsamfunnet – ikke minst gjennom Kystkultursenteret som naturlig arena. 
Styret er sammensatt av medlemmer fra ulike områder/aktiviteter. 
Styret har i 2019 arbeidet aktivt på ulike måter med formidling internt og eksternt; Dette 
inkluderer bl.a.  gjennom i samarbeid med Nav å bruke kystkultursenteret i tiltak for å få 
ungdom i arbeid, delta/være høringsinstans i lokalt planarbeid, foredrag for medlemmer og 
eksternt (som f.eks. Rotary og historielag), gjennom kystlagets shantykor og ikke minst 
gjennom ishavsskuta Berntine – se egne rapporter. 
Ikke minst arbeider Loggen styre i samarbeid med Stiftelsen Tønsberg Kystkultursenter (som 
eier) å utvikle senteret videre. Dette medfører prosjektarbeid for oppføring av Tønsbergs 
gamle Reperbane og utstrakt samarbeid med byens myndigheter om at senteret tas hensyn 
til/ inngår i lokalt planarbeid. 
 
 
 



Julemarked 7.-8.des 2019 

For sjette gang ble Riggerloftet og Sjøbua gjort om til koselig julemarked med mange, dyktige 
utstillere, underholdere og 
servering i Krambukafeen 
og Sjøbua.  

Tradisjonen tro skjedde 
det andre helg i advent. 
For 2019 ble det 7.-
8.desember med 
åpningstid 12-16 begge 
dager. Leder for 
julemarkedet sendte ut 
invitasjon til utstillere i 
starten av juni, og i løpet 
av høsten hadde vi samlet 
26 utstillere med stort 
utvalg av ulike 

kvalitetsvarer.  

 

I ukene før selve markedet 
la vi ut en fyldig 
presentasjon av alle 
utstillere i tekst og bilder 
på hjemmesida vår. På 
Facebooksida vår 
presenterte vi en ny 
utstiller hver dag fram til 
julemarkedet startet. 
Markedet ble også 
markedsført i Visitvestfold 
og lokalavisene. Øyene 
laget fyldig reportasje fra 
baking av småkaker for 

salg i Krambua og fra øvelse i Shantykoret. 

I uka før selve markedet var mange av Loggens medlemmer i sving med forberedelser. Da 
markedet åpnet, strømmet det på med folk. Shantykoret, Sjøpiratene og Frode Fiskeslo bidro 
med underholdning ute, og i 2.etasje på Sjøbua var det sjøjuleverksted for barn. Krambua 
hadde kafé i hele første etasje på Riggerloftet med salg av kafévarer og hjemmebakte 
småkaker, flatbrød og steinovnsbrød.  

 



I Sjøbua var det salg av 
pølser og lompe. 
Håndverksgruppa og 
Møbel og tau hadde godt 
salg av egne produkter. Alt 
i alt gir julemarkedet god 
innt ekt til Loggen, nemlig 
et overskudd på ca. 65 000 
kr i 2019.Interessen for 
julemarkedet vårt har økt 
for hvert år, dyktige 
utstillere vil gjerne komme 
tilbake og nye tar kontakt. 
Julemarkedet gir god 
markedsføring av Loggen 

kystlag og det er miljøskapende å jobbe sammen.  

 

 

Årsrapport for utleie 2019 
Web og bookingsystem 
I 2019 ble websidene til Loggen Kystlag totalt erstattet med websider utviklet på basis av Wordpress. 
I den forbindelse fikk Loggenkystlag.no, utleieaktiviteten av Riggerloftet og Ladestasjonen 
(riggerloftet.no) og Berntine (berntine.no) nye websider. Nye web sider er utviklet av Runar Tveten 
og Paul Fredriksen. Britt Bjørndal har gått igjennom og ryddet innholdet på web sidene, spesielt det 
som står om gruppene, for å få informasjonen oppdatert og ha et felles grafisk utseende. 

Det ble implementert et helt nytt bookingsystem for utleie av Riggerloftet og Ladestasjonen for 
Riggerloftet, Slippen, Småbåtene og Berntine. Det nye bookingsystemet for utleie av Riggerloftet og 
Ladestasjonen startet opp midt i februar, så vi har bare statistikk over utleie fra denne datoen for 
2019. Bookingsystemene er implementert av Paul Fredriksen.  

Etter implementering av web sider og booking systemer er Berntine nå selvdrevet (Hans Olav 
Martinsen). 

De nye web sidene er langt enklere å endre etter behov enn det systemet vi hadde tidligere.De nye 
bookingsystemene har ført til bedre kvalitet og er en del mindre arbeidsintensive enn systemet vi 
hadde før. 

Det er tre personer som i 2019 har administrert utleieaktiviteten for Riggerloftet og Ladestasjonen: 
Vibeke Heldaas, Jonn Lier og Paul Fredriksen. 

Vi har en meget fleksibel og effektiv renholdsaktivitet som utføres av Turid Skilbred. 

Aktivitet 
Riggerloftet hadde fra 19 februar 56 utleiedøgn fordelt på 44 utleier. Interne medlemsmøter er med i 
disse tallene. Det var størst aktivitet i periodene mai-juni (konfirmasjoner og sommerfester), og 
november-desember (julebord).  



 

Ladestasjonen hadde fra 8 februar 80 ordinære utleiedøgn fordelt på 68  utleier. Interne 
medlemsmøter er med i disse tallene. Det var størst aktivitet i periodene august-september, og 
november-desember (julebord). I tillegg har Litauiske dansere benyttet Ladestasjonen mandager og 
onsdager, og delvis fredager, totalt 44 kvelder. 

 

Økonomi: 
For Riggerloftet har vi omsatt kr 158.366 i leie samt kr 22750 for vask / renhold 

For Ladestasjonen har vi omsatt for kr 153.227 i leie samt kr 22250 for vask / renhold. 

 

Årsrapport Berntine 2019  

Skuta har over flere år hatt problemer med inntjening til driften. Oppgraderings- og større 
prosjekter for vedlikehold har Sparebankstiftelsen Nøtterøy-Tønsberg vært rause med 
gavemidler til. Men øvrig inntjening til drift og dekning av skuteleie til Stiftelsen til dekning 
av lånekostnader og forsikringer, har vært mangelfulle og manglet balanse. Etter sesongen 
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2018 ble det klart at den gjeldende driften ikke var bærekraftig for å holde skuta fortsatt 
flytende. Midler fra Riksantikvaren var fraværende tross årlige søknader.  

Det ble i hele Berntinemiljøet appelert til reorganisering og innsats på alle fronter med 
markedsføring, booking, mannskapsrekruttering med oppbrettede armer fra  alle involverte 
med mål om å øke inntekter og redusere utgifter. Det var ingen stemning for at avhending 
av skuta skulle være et alternativ. Innsatsen på dugnadene og det vedlikeholdet der og på 
øvrige dager har fått skuta til å skinne på overflaten. 2019 sesongen resulterte i mange flere 
besøkende på turer i Færder Nasjonalpark i tillegg til 2 uker for Rdningsselskapet og en uke 
på Arendalsuka for Sparebankstiftelsen Nøtterøy-Tønsberg. Vi økte inntekter, men økte 
kostnader ga ikke balanse i regnskapene. Vi mistet også den driftsstøtten vi årlig hadde fått 
fra 2008 fra Tønsberg Kommune gjennom Havnekassa.  

 

Vi hadde fremgang i 2019. men det må ytterligere innsats til for at driften skal bli 
bærekraftig. Tidens tann har også avdekket behovet for noen større oppgraderinger som ble 
oppdaget utover fjoråret. Det vil kreve at Riksantikvaren. eller andre tyngre økonomiske 
muskler må trå til for at Ishavsskuta Berntie fortsatt etter 2020 sesongen skal ha 
hjemmehavn i Tønsberg med primært Færder Nasjonalpark som seilingsområde.   

Styret har jobbet aktivt med å få satt sammen en organisasjon som kan jobbe optimalt for å 
tiltrekke kunder med attraktive arrangementer.   

Resultatet har vist en positiv trend som videreføres og utvikles videre.  

 

  



ARRANGEMENTER / TURER GJENNOMFØRT I 2019 

Arrangementer ved brygga i byen:  

3. til 5 mai under båtmessen var skuta bemannet alle dager for markedsføring av skuta og 
salg av artikler laget på Riggerloftet. Vellykket arrangement med godt besøk. Frister til 
gjentakelse.  

Veteranskipet MS Rogaland ankom Tønsberg 9. juli og ble liggende til søndag 14. juli.  
Berntine lå ved brygga med omvisning av skuta samt underholdning v/Ankerdrammen. God 
stemning og mange besøkende.  

Kurs for mannskapet:  

Rutinemessig ble det gjennomført sikkerhetskurs om bord for mannskapet etter gjeldende 
regler. Gjennomført i to omganger, 5. og 7 mai. Alt registrert mannskap deltok.   

Turer kunder/bedrifter:   

Det ble gjennomført 11 firmaturer med bedrifter i skjærgården. Gode tilbakemeldinger.   

Turer av sosial karakter:  

Sammen med Røde Kors og Sparebank 1 Vestfold Buskerud ble det gjennomført 4 dagsturer 
med tidligere innsatte og deres familier. Det kom deltakere fra det ganske land som fikk en 
uforglemmelig opplevelse m/ aktiviteter i Færder Nasjonalpark. En lignende tur med Kirkens 
Bymisjon måtte avlyses grunnet svært dårlig vær.   

Konserter:  

8. juni og 24 august ble det gjennomført Blues tur med full skute! Populært tiltak med høy 
stemning. Planer om videreføring neste år.   

Båtførerprøven for ungdom  

Redningsseskapet utførte 2 kurs a’ 1 ukers varighet med avlegging av båtførerprøven. Her 
fikk elevene opplæring i navigering, sikkerhet samt alle nødvendige gjøremål om bord på en 
slik skute. Svært fornøyde elever.    

Sparebank 1 Vestfold Buskerud (Arendalsuka) 11-16 august  

Dette skulle vise seg å bli en tur som satte skuta og mannskap på prøve. Svært dårlig vær 
resulterte i retur på første forsøk. Forsøk 2 ett døgn etter ble gjennomført. Med dyktig 
skipper og solid sjømannskap fra mannskapet, ankom Berntine ett døgn forsinket. Resten av 
oppholdet ble svært vellykket med gjennomføring av sparebankens planlagte seminarer 
ombord.  

Årlig slipping og godkjenninger.   

1. september Opptak på slipp samt rengjøring under vannlinjen  

2. september hadde Radiokontrollen sin årlige kontroll. Ingen anmerkninger.   



5. september utførte Sjøfartsdirektoratet sin årlige besiktelse av skrog og alt teknisk utstyr. 
Noen mindre ting ble påpekt for fornying/utførelse/endring av rutiner.  

  

Ellers ble noen mindre reparasjoner utført under vannlinjen som driving, istøping av støt 
samt skraping, grunning og bunnsmøring. Utført på dugnad. 

Nytt utstyr / Reparasjoner: 

• Ny kartplotter montert  

• Ny flaske med Inergen kjøpt og montert i maskinrom. Dette er slukkegass for umiddelbar 
slukking av evt. brann i maskinrom. Utløses fra skipperlugar. Beholder skal skiftes hvert 10. 
år.  

• Oppretting av hovedmotor og aksling (omfattende jobb utført på dugnad) • Utskifte av 
aksling mellom hovedmotor og hydraulikkpumpe for vinsj samt oppretting. Utført på dugnad 
• Byttet innvendig akterspeil (innleid hjelp)  

Nye seil: • Ny Mesan, Ny Klyver, Ny Fokk, Nye Skjøter til Fokk og Klyver  

I tillegg er den etterlengtende tønna montert i stormasta!   

Totalt har vi nedlagt ca 3500 dugnadstimer i 2019. Gjennomsnitt fremmøte hver tirsdag er 
1520 personer i tillegg til ekstra dugnader. I tillegg kommer alle timene i markedsgruppen sin 
innsats.   

 

Årsrapport Shantykoret 

Koret har i 2019 hatt fra 23 - 21 medlemmer. Enkelte kormedlemmer har hatt permisjon i 
deler av året.  

Aktivitet  
- 8. februar sangpub Ladestasjonen - 9. mars kortreff på Langesund Bad  

- 4. mai korseminar hos Anne Britt Abrahamsen  

- 16.-19.mai Festival Dunmore East, Waterford, Irland  

- 2. juni opptreden på Håndverkeren i Drammen i samarbeid med dirigent Kristin 
Gjelsnes  

- 17. oktober opptreden Midtløkken  

- 18. oktober sangpub Ladestasjonen  

- 7. desember opptreden julemarkedet til Loggen Kystlag  

- 27. desember opptreden på Håndverkeren i Drammen i samarbeid med dirigent Kristin 
Gjelsnes 



 
 

Dirigent  
- Vår dirigent Kristin Gjelsnes har øvelse med oss ca 3 ganger pr måned. De gangene 
vi ikke har hatt dirigent, har vi hatt «hjemmelekse» eller benyttet til egentrening på 
Riggerloftet. Det er ønskelig å ha Kristin til øvelsene så mye som mulig. Kristin lager 
også arrangementer for koret og har øvelser sammen med enkeltmedlemmer.  
 
Organisering  
- Anne Kate Jenssen er ikke lenger en av lederne i koret. Hun sluttet 
til sommeren.Det var vanskelig å finne én som ville og kunne erstatte Anne 
Kate. Løsningen ble at vi ble en kvartett som fordelte arbeidsoppgavene seg i 
mellom:  

Turi Bang Kongstein: dirigentkontakt og reiseleder (festivaler)  

Pål Otto Hansen: kontakt inn mot Loggen Kystlag, markedsføring, rekruttering  

Bengt Odersjö: arrangementer, ekstern kontakt, jobber med å skaffe oppdrag, Facebook, 
bidrar med rekruttering, markedsføring  

Inger-Britt Høysveen: Økonomi, medlemslister, semesterplaner  
- Vi har egen repertoargruppe. Medlemmer er Turi Bang Kongstein, 
Øystein Gjertsen, Inger Johanne Benterud og Jonn Lier. 
 - Kleskomité: Jonn Lier, Bengt Odersjö og Vigdis Mjaaland - For å styrke 
rekrutteringen av mannlige medlemmer, er det utarbeidet en strategi for 
rekrutteringen. Denne er fulgt opp, blant annet med oppslag på Kystkultursenteret 
og avisoppslag i avisen Øyene. Ved starten av året 2020 kan vi notere oss 3 nye 
mannlige medlemmer, slik at antall menn i koret nå er økt til 11. - Vi har hatt 
kvartettmøter og medlemsmøter jevnlig. 

 
Økonomi  
Kormedlemmene betaler inn penger for å dekke dirigentutgifter og andre utgifter. I 2019 
betalte hvert kormedlem kr 2400 i kontingent. Det har en periode vært behov for å holde 
utgiftene nede, slik at belastningen på det enkelte kormedlem ikke skal bli for stort. Av 
den grunn har vi ikke hatt øvelser med dirigent hver mandag. Dette blir vurdert 
fortløpende. Vi har i år som tidligere år mottatt tilskudd fra Studieforbundet Kultur og 
Tradisjon. Et tilskudd fra Loggen Kystlag har også kommet godt med.  



Da vi har arrangert to sangpuber har vi også fått gode inntekter fra disse. Loggens medlemmer og 
andre har bidratt ved å delta på våre sangpuber. Vi setter også veldig pris på deltakelse fra andre 
sang- og musikkgrupper og enkeltpersoner, både i og utenfor kystlaget. Se forøvrig regnskap og 
budsjett. 

 

Aktiviteter i  gruppene: 

HISTORISK: 

Historisk gruppe består av 4 faste 
medlemmer.  Arbeidet med å samle og 
gjøre tilgjennelig mediaomtaler av Loggen 
og Kystkultur senteret er startet. 
“Reportasjer” fra aktiviteter på 
kystkultursenteret og fra media er publisert 
på facebook og Loggens hjemmesider. 
Gruppa deltatt i arbeidet med innholdet på 
nye hjem mesider. 

 

Gruppa fortsetter rydding og sortering i 
bøker, kart og gjenstander. Videre deltok 
gruppa med ferdigstilling av 
informasjonsskilt for båtene langs 
bryggene. 

Startet planlegging av Reperbaneutstilling 
og Seilskutetiden/-redere/-verft. 

 

 

KRAMGODMAT:  

Gruppa besto i 2019 av 14 medlemmer.Fremmøte på tirsdager har i gjennomsnitt vært 4-5 
stykker. 

Gruppen laget pizzasnurrer til sangpuben. Gruppen arrangerte sildebord med selvlaget 
flatbrød og lefser. 

Før påske ble det bakte brød, julekaker og sukkerbrød i bakerovnen. Dette ble solgt til de 
som var på dugnad. Gruppa laget kanelsnurrer til Berntine som lå ved brygga i byen under 
båtutstillingen i Tønsberg.  

 

 



Til julemarkedet ble det produserte flatbrød, 
lefser, brød, julekaker, småkaker og pizza. I 
samarbeid med Shantykoret og møbel og 
tau gruppa ble det servert vafler og kaffe.  

Gruppa har gjennom året produsert 
flatbrød, lefser, såper, aronia syltetøy og 
kaker for salg i søndags kafe. 

 

 

 

 

HÅNDVERKSGRUPPA 

Der er 10-12 aktive medlemmer i Håndverksgruppa og aktiviteten er registrert som kurs i 
Studieforbundet kultur og tradisjon. 

I tillegg til kura aktiviteter produserer gruppa gjenstander for salg, der inntektene går til 
finansiering av egen virksomhet på loftet (innredning, utstyr og materialer) så vel som 
tilbakeføring av midler til Loggen Kystlag/Tønsberg kystkultursenteret som del av et større 
fellesskap.  

Produksjonen på håndverksloftet i 2019 har bl.a. bestått i strikking av de tradisjonelle 
bindesjal i ulike farger, votter, sokker og luer til barn og voksne. På syrommet har det blitt 
produsert mange flotte produkter, bl.a, seilsekker, brødposer, toalettposer og handlenett av 
kaffeposer. 

Gruppa har også deltatt ved produksjon av seil til kystlagets egen båt og hatt syoppdrag 
(produsert og utført reparasjoner på puter o.a.) for andre grupper på senteret og for 
eksterne.  

26.10.19 deltok gruppa med stand på høstmarkedet på Nordre Bergan Gård i Sandefjord 
hvor det var salg av våre produkter. 

1 -3. 5. 2019 stilte gruppa ut en del av våre håndarbeider på Berntine under Tønsberg 
Boatshow. Selv om ikke salget ble så stort, fikk gruppa vist seg fram og delte ut informasjon 
om senteret vårt.  



Gruppa hadde egen stand på årets Julemarkedet på Riggerloftet med et stort utvalg av varer, 
og salget gikk veldig bra i år også.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MØBEL OG TAU 

Gruppa har ettersett og reparert/renset  møbler i utleielokalene i tredje etg. og i 
Kramboden.    
Det er produsert dørmatter av tau i forskjellige utgaver og størrelser for salg. Det er nye 
produkter basert på tauverk: stiger, kjeleunderlag og husker, alt for salg.  
Gruppa har deltatt på Båtmessen i Tønsberg i mai og Loggens  julemesse hvor det ble solgte 
egenproduserte produkter. 
 
 
VERKSTEDET rapporterer: 

1)     Slippkran, utbedring og oppgradering av kranen for montering ved Slippen 
/  Callesenmotor. 
  
2)     Callesenmotor div. forbedringer, kjølevannssystem, Motoren ble i år klar for oppstart. 
Motoren er litt kjørt flere ganger dette året.  
  
3)      Starteluftkompressor mottatt av Lasse Rui, og gjort klar for start og den fungerer godt / 
fint. 

Montert kompressor på felksible labber. Hentet en Starteluftbeholder i Kristiansund og 
gjort denne klar og montert. 

  
4)      Oppretting av (Callesenbua" gjort klar for innglassing. Lagd til feste for elektrisk skap i 
"bua" 
         Callesenmotoren / bua innglasset i Romjula av Andreas Bullow Berntsen + John. 
  
5)      Rustbehandling og grunning av Kongeskip anker.  P.Torpengen løftet det på plass med 
kranbil etter lagd til festeanordning og sveiset det på plass. 



  
6)      Modifisert båthenger til Old Sport. Olav. 
  
7)      Olav underviser Sjøspeiderene i sveising, lager til bålpanner.  
  
8)      Produsert div. deler / beslag til Rakkertøsen. 
  
9)      Overhalt og fått i gang påhengsmotor til Rakkertøsen.  
 

  
10)    Deltatt Utbedringer av småbåt 
brygga. 
  
11)    Jobbet endel med å lage kopi 
av " Kaldnesfløyta”, ingen suksess så 
langt. 
  
12)    Sjekket opp arbeidsluft 
systemet på sentret. Drenert av 
tanker i Verkstedet - Slippkontoret 
og Sjøboden. Skiftet olje på 
luftkompressor i Sjøboden.  
 

SJØBODEN rapporterer: 

Old Sport har vært inne i vinter og fått skrapt ned all lakk, og fått 9 strøk med ny lakk. 

Den har samtidig fått service av motor. 

Oseberg bygger en pram i vårt lokale nå på nyåret, og noen i dugnadsgjengen sørger for full 

dokumentasjon av bygget, med intensjon å bygge vår egen pram til høsten. 

Vi fortsetter vår restaurering av den gamle slepejollen til Rakkertøsen; håper å få den på 
vannet til sommeren.  

 

Vi har hatt tre båter som har betalt for 
leie av plass og maskinbruk, samt en 
fast plass for 

Princess seilbåt, som er en del av 
dugnadsgjengens arbeidsområde. 

Vi fortsetter med småbåtproduksjon 
som vi nå har flyttet opp til loftet på 
Sjøboden. 

Det er flere deltagere på 



aktiviteter/prosjekter. Deltagere som kommer med faglig kompetanse og beriker vårt miljø. 

Vi har systematisert våre oppgaver, som gjør det enklere for oss å ha oversikt og å fordele 
ansvar. 

 

BYGG/ANLEGG rapporterer: 

Vi har fått støpt trapp foran verkstedet, satt opp Kongeanker, reparert råteskader rundt 

Riggerloftet. Riggerloftet har også fått nytt lager i annen etasje, og i første etasje har 

Kramboden har fått ny disk. Vi skal fornye resten av kjøkkenet i uken før påske. 

Vi har også vært med på å installere wi-fi anlegg og har også rettet opp flytebrygger. 

Prototypen for belysning og vannforsyning på kaien er straks ferdig og skal settes opp før 
sesongstart. 

 

 
KAI OG SLIPP rapporterer: 
 
Slipp: 
Det har vært 22 båter på slipp som har gitt 89618,- kr i inntekter og vi startet salget av sink 
anoder denne sesongen og det ga oss en inntekt på 34400,- kr. 
 
Kai:  
Det har vært leid ut til 12 båter på kaia som har gitt en inntekt på 86133,- kr i 2019  
 

 
 



KYSTLEDGRUPPA rapporterer: 

Startbua: Vanlig vedlikeholdsarbeid er utført i tillegg til maling der det trentes inne. Siden 
Tore Jonny og Anne Cathrine Berg ikke har mulighet til å være hytteansvarlige videre, har 
Gisle Bjørnstad påtatt seg ansvaret fra 2020.01.30 

Ildverket: Dårlig vårvær gjorde at vi ikke fikk gjort annet enn vanlig rydding og vasking på 
hytta. På høsten så hytta fin og ryddig ut etter siste bruker. Alle puter og tepper er lagt i 
tette plastkasser. I gjesteboka kan vi lese 23 positive innlegg fra sommerens gjester. Folk 
trives i den enkle hytta. 

  

 

 

 


