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LOGGBLADET 5 2021
Info til medlemmer

Lederens hjørne
Kjære Loggen medlem.
Da var vi igang igjen etter sommeren.
Vi var samlet nesten 50 personer tirsdag 17 august på Riggerloftet for
oppsummering, status og tanker videre.
Det var god stemning og lyst til å komme igang igjen.
Det er bra, for det gode miljøet og den sosiale delen er det som binder oss
sammen og gjør at vi har lyst å komme.
Å ivareta dette er et ansvar vi alle må ta på alvor.
Loggen Kystlag skal alltid være et hyggelig sted å komme til.
Det var stor enighet om at vi fortsetter med tirsdagskveldene som tidligere:
Middag kl. 17.00 til 17.30
Aktiviteter i gruppene til kl. 20.30
Oppsummering med kaffe og kaker som avslutning på dugnad kvelden.
Middagsservering avventes med, inntil videre.
T ilbakemeldingene fra de ulike gruppene leser du om lenger nede.
Å nå frem til medlemmene med ulik informasjon er en utfordring, så jeg vil
oppfordre dere til å lese "Loggbladet" og bruke hjemmesiden vår flittig.
(loggenkystlag.no)
Uteområdet rundt Sjøbua og Reperbane kaien står foran en oppgradering, som
skal bli spennende å følge med på.
Her blir det også behov for en del felles dugnader som vi kommer tilbake til og
håper mange vil være med på.
Ønsker dere alle en god og trivelig høst.
Mvh. Arne Steinsbø
Leder Loggen Kystlag

Kystkultursenteret vårt, som det møter oss, når vi kommer "hjem" etter tur med
Berntine.

Nytt fra gruppene
Det ble et fint oppstartsmøte den 17.august, med god stemning. Loggens
sekretær, Åse Krager noterte flittig. Her er hennes oppsummering fra gruppene:
1. Kramgod mat – Rita Holt Dahl. Baking, nytt kjøkken og nymalt gulv. Skal lage
klar mat til de forskjellige medlemskvelder. Fått flere nye medlemmer. Skal få
montert ny håndvask, som er krav for å ha åpen kafé.
2. T au og møbel - Anne Elisabeth Hov. Har laget matter, gryteunderlag og
fendere. Pusset opp stoler. T ar imot opp-pussingsoppdrag dersom de er
mulige. Fortsetter med tauarbeid.
3. Historisk – Gunvor Mjaaland. Jobbet med forefallende arbeid, ryddet. Skal
jobbe med reperbanens historie.
4. Håndverk – T oril Wiik. Jobbet med plantefarging. Lager varer til julemarked.
Overskudd tilbake til senteret.
5. Shanty - Pål Otto Hansen. Ikke øvelser nå pga korona. Øvelser blir på
mandager som før. Medlemskveld med koret 27.8.21 avlyst.
6. Verksted – John Blaasvær. Ordner lamper langs bryggekanten. Fått penger av
Sparebankstiftelsen. Reparerer Ols Sport. Slippkran snart klar.
7. Slippen – Sverri Jensen. Mye aktivitet i sommer. Ryddes. Fått spørsmål om
større reparasjoner - undersøkes mulighet. Miljøslippen snart klar. Slippen beste
inntekt.
8. Kaia – Erik Eliassen. Ryddet opp. Samme båter blir liggende. Søppelplass skal
gjerdes inn. Aksel fikser.
9. Sjøboden – Basil Shaw. Åpen hele sommeren. Jobbet med pram - snart
ferdig. Samarbeid med Oseberg-gruppa. Skal lage 2 nye prammer. Annen
etasje ryddes. Symaskin der som syr tykke lag. Lage systue der. Småbåtverksted
flyttes ned. Gruppa ordner vedlikehold av bygninger. Skal male, reparere
takstein. Låne lift av Færder videregående. Fint samarbeid. Loggen skal gi bort

en pram til hver av deideregående. Neste år rokonkurranse + underholdning
med skolene i juni på senteret. Skolene ansvar for prammene - hit for pussing
til våren.
10. Kystled – Britt Bjørndal. Aktivitet vår og høst. Startbua - ordnet fundament,
kledning, mye nytt inne. Ildverket - malt gulv. Nå ventet 6 år på ny do. Færder
kommune ansvarlig. Får overskudd på utleie - aksept for at noe går til Loggen.
11. Småbåt – trebåt. T ore Skaatun. Bra aktivitet. Pusset opp. Rakkertøsen ute. Bra
utleie. Inntekt på brygga. Old Sport stjålet, krasjet, sank. Opp, renset motor, ok
igjen. Elektrisk må skiftes. Må reparere hull i skroget bak. Må rengjøres, nye
putetrekk må syes. Båten fullforsikret. Småbåtbrygga sliten - tenker nytt
bryggeanlegg i forbindelse med ny gangvei langs kanalen. Arbeider med dette.
12. Berntine – Gisle Skudem. Se eget avsnitt.
13. Prinsess. Båt må ut av Sjøbua i løpet av august.
14. Utleie - Jonn Lier. Mye avlyst, men ser lysere ut utover høsten.
15. Kystkultur – Eli Ulriksen. Jobbes med kystkultur på mange måter; Offentlige
høringsuttalelser der kystkultur er relevant, samarbeid med Kysten sentralt og
andre kystlag, formidling, barn/ungdom – bl.a. etablering av RS Ung gruppe
(samarbeid med Redningsselskapet).
16. Reperbanens venner – Bjørn Valstad. Gruppe forsøkes stiftet. Fått 3 mill fra
gamle Scanrope + 800 000 i gaveforsterkningsmidler.
17. Reperbanen – Petter Gran. Bygd 1796. Revet og skal bygges opp 100 m. T ekst
på taket ok. Brukt 10 mill til nå. Fundameter ned til 34 m. Skal nå fylle på 800
tonn betong. Skal få lagt inn vann og ut - fått 1 mill til dette. Må samle inn nye
15 mill. Selger bryggeplank til 5000 kr stykk. Plan å få Norge rundt hit. Finne ut hva
reperbanen skal fylles med.
18. Julemarked – Britt Bjørndal. Avlyst i fjor. Foreløpig 11 påmeldt for i år. Planlagt
4. + 5. des.

Berntine
Gruppa rundt Berntine har holdt det gående under hele denne vanskelige tiden.
Det er en stor utfordring å holde skuta i god stand og ha inntjening nok, spesielt
når det er slik at den ikke kan gå med passasjerer, eller med redusert antall. T il
møtet den 17. august var det utarbeidet en god oversikt over situasjonen, og
den fortjener å bli presentert her. Når møtet ble avholdt, var Berntine
konferanseskute i Arendal, og bildene er derfra.

Presentasjon av Berntine f or Loggen møte 17 .08.2021
Vi er ikke bare en gjeng som går rundt med skrape og malerkost
Vi har organisert oss i 7 grupper og funksjoner og alle er under styret i
Seilskuterederiet Berntine og driftskoordinator er Kontaktledd mellom styret og
disse gruppene
Flaggskipper: Har ansvaret for at skuta og mannskapet har nødvendig
sertifikater og godkjenninger.
Markedsføringsgruppa: Aktive på sosiale medier. Bla Videreutvikle tilbud og
aktiviteter
Mannskapsgruppa: Ansvar for utdannet mannskap og sørge for at det er
mannskap til planlagte seilinger.
Booking: Kommuniserer med kunder som ønsker turer og legger turene inn i
seilingsplan.
Vedlikeholdsgruppa er sentral: Ansvar for å planlegge og organisere langsiktig
og årlig vedlikehold, samt at skuta er operativ i seilingssesongen.
IT : Vedlikehold av bookingskalendere, droppboks etc.
Hver gruppe har en hovedansvarlig og gruppene fungerer veldig godt.
Den ene hovedaktiviteten er vedlikehold.
En gjeng har holdt på med vedlikehold om bord gjennom vinter og vår og
f ått gjennomf ørt alt nødvendig vedlikehold.;
Maskinrom, banjer og toaletter er pusset opp
Dekksluker bysse og lukekarmer er fikset og lakket og malt opp.
I mai var skuta på slipp og fikk en grundig rengjøring, tetting og
bunnsmørning - For første gang på 2,5 år. Flott jobb av Berntinegjengen.
Skipskontrollen har vært på inspeksjoner og kommet med sine pålegg. Alle
pålegg er utført nå og lukket som det heter.

Under første skikkelige seiltur på flere år brakk piggen/bommen på
stormasta. Nytt furuemne ble kjøpt inn, tilpasset og montert på rekordtid.
Skuta skal igjen på slipp i september for utbedring av akterspeilet,
arbeidet utføres av Jan Knutsen, finansiert av Sparebankstiftelsen
Nøtterøy og T ønsberg.
I oktober klargjøres skuta for vinteren og kles inn. Utstyr skal i land og
vedlikeholdes og lagres på basen.
Skuta ser f lott ut og er i grei stand – men det er stadig behov f or
vedlikehold og utbedringer. Hører med når skuta er 130år.
Så det er absolutt plass til f lere deltagere på dugnaden på
Berntine.
Den andre hovedaktiviteten er bruk og inntjening
Hvis dere savner Berntine ved Basen kan dere kanskje se den på T V nå fra
Arendalsuka. Der ligger den på oppdrag på Sparebank 1 og Universitetet i Sør
Norge.
Årets seilingssesong har vært utfordrende med koronarestriksjoner, men
har hatt godt samarbeid med T K slik at vi kunne ha seilinger, men med
redusert antall passasjerer og det har blitt færre turer enn ønsket
Vi har kjørt 8 charterturer Nøtterøy rundt og 4 Konsert seilinger: Linda
Kvam, Blues, Evert T aube.
Også i år har vi hatt en ukes seiling med Redningsselskapet: 17
ungdommer for båtførerprøven.
Har hatt 2 skippere. 13 mannskap med passasjersertifikat og
sikkerhetskurs. Disse har gjort en kjempejobb!
Stor interesse f or Berntine under seil, har hatt 2 treningstokter så
det vil vi nok satse på videre.
Vi ønsker f lere som vil bli mannskap på charterturer, Berntine
dekker utgif ter til sertif ikater. Si if ra.
Vi tjener jo noe på charterturene, men det er kun til drif t av skuta.
For utbedringer og reparasjoner vi avhengige av tilskudd, alt
vesentlig f ra Sparebank 1 stif telsen Nøtterøy T ønsberg.

Løst og fast
Slippkranen er snart klar til bruk for Loggens egne båter. og også andre
båteiere kan få tilbud om å ta opp båter for inspeksjon og rengjøring.
Mini-reperbane er innkjøpt fra T yskland. Dette er en fullt funksjonell liten
reperbane som vi faktisk kan slå tau på. Mer om dette i neste Loggblad.

Arrangementer - med forbehold i tråd med smittesituasjonen
27 . august - allsang på "Loggenbrygga" UT SET T ES...
8. oktober: Medlemskveld. Kramgod mat: Raket/røkt og gravet fisk.
22. oktober: Medlemskveld "Bli kjent med Færder Nasjonalpark" , m. Pål Otto
Hansen.

12. november: Medlemskveld. Sangpub.
4. og 5. desember: Julemarked.

Ellers treffes vi hver tirsdag og håper å komme i gang med middagsservering 5.
oktober kl.17.00.
Åpen søndagskafé: Vi håper vi kan starte opp igjen i oktober.

NB! Dette nyhetsbrevet og andre nyheter er tilgjengelig på vår nyhetsside.
https://loggenkystlag.no/nyheter-2/

LOGGEN KYST LAG
Banebakken 52
3127 Tønsberg
Org.nr.: 990 425 604

post@loggenkystlag.no
Du mottok denne e-posten fordi du er
medlem av Loggen Kystlag eller har bedt
om å stå på distribusjonslisten vår..
Meld deg av

