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Styrets årsberetning for 2020 
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 av 
Loggens medlemmer på senteret foregår på dugnad. Arbeidet i Loggen er organisert i forskjellige 
grupper, flere medlemmer er med i flere grupper. 
 

Nøkkeltall: 

I 2020 har aktive ca. 50 medlemmer utført 10.000 dugnadstimer. Det er 321 betalende medlemmer 
totalt. 

 

Loggen Kystlags styre og verv i 2020: 

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. 
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Styret som ble valgt på Loggen Kystlag digitale årsmøte 2020, har hatt 8 styremøter i 2020.  

 

 

 

 

Arrangementer i 2020: 

På styremøtet 12.mars 2020 ble det besluttet å kansellere planlagt temakveld og arrangementene i 
forbindelse med 40 års jublileet. Det ble derimot gjennomført rekeaften på bryggene 9. juni som 
avslutning for de dugnadsgjengene som hadde jobbet i løpet av vinter og vår i det «stille» og 
innenfor alle smittevernregler. 

 

Drift: 

Loggen Kystlags økonomi er i god.                                                                                                                      
I januar og februar gikk dugnadsarbeidet som normalt, koret øvde og kurs ble gjennomført. 
Dessuten ble det gjennomført en sildebordkveld for medlemmene og en åpen pubkveld på 
Ladestasjonen. 

All felles organisert drift ble stengt ned 12 mars 2020 og deretter har hver gruppe selv organisert 
sine aktiviteter, etter de til enhver tid gjeldende smittevern regler. Dette har resultert i at 
aktivitetene nå foregår for det meste på dagtid og for 2020 har denne vært meget god. Som 
eksempel kan nevnes ny kjøkkeninnredning, oppstart av prambygging og at medlemmene la 
platene på den nye Reperbane kaien på 1000m2, som sparte oss for kr. 300.000.- 

Inntektene har kommet fra: 
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 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 i januar og februar 
 Sponsormidler 
 Kursmidler 
 Regjeringens krisepakker 
 

Styrets arbeid 2020: 
 
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 2020 arbeidet på ulike måter med formidling internt og eksternt. Det har vært foredrag 
og omvisning av lukkede grupper og oppdatering av nettsidene våre. 
Vi har deltatt/vært høringsinstans i lokalt planarbeid.  
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. 
 
 
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. Rakkertøsengruppe 
15. Småbåtgruppe (gruppe for de 3 ”Loggen båtene”). 
16. Kontor/utleie og administrasjons gruppe. 
17. ”Berntine” gruppe, vedlikehold og drift av Norges eldste ishavsskute.  
18. Reperbaneprosjektet 
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ARBEID I GRUPPENE:  

KYSTKULTURGRUPPE 

Tre av medlemmene i Loggens styre har særskilt ansvar for å jobbe med kystkulturrelaterte tema, 
herunder formidling.  

 En viktig hendelse for Loggen Kystlag skulle være markering av 40-års jubileet i mars. Det ble 
i løpet av årets første måneder nedlagt mye arbeid med forberedelser til åpent arrangement 
med foredrag etc samt festmiddag. Dette ble naturlig nok avlyst.  

 Medlemmer fra styret, sammen med Berntinegruppen, deltok 16. januar på Færder 
kommunes workshop «Kultur og historie», med formål å styrke opplevelsesprodukter 
innenfor kultur og reiseliv.  

 Vinteren 2019/20 ble bidro gruppa inn i arbeidet med Færder Kommunes kulturminneplan, 
ved deltagelse på medvirkningsmøter, skriftlige innspill og respons på høringsutkast. Planen 
er nå klar og tilgjengelig på Færder Kommunes hjemmeside. 

 Medlemmer av gruppa deltar, med oppstart 2020, i formidlingsprosjekt knyttet til Berntine: 
Utstilling i Torpedomagasinet m.m. 

 Høsten 2020 har vi hatt møter med Elisabeth Berentzen, som er nasjonalt ansvarlig i RS Ung, 
med den hensikt å opprette en RS ungdomsgruppe på Kystkultursenteret.  Styret i Loggen 
godkjente planen (1 /12-20), om starte denne prosessen.  Vi har foreløpig en muntlig 
intensjons avtale m Elisabeth Berentzen om samarbeide og vi planlegger en aktivitetsdag for 
ungdom, Ila mai -juni, -21.  Det er søkt om midler fra RS Ung til denne planleggingen.  

 Oppstart Loggbladet: Loggen har tidligere hatt ulike medlemsblad. Med Koronasituasjonen, 
avlyste medlemskvelder og begrenset aktivitet på senteret, ble det høsten 2020 besluttet å 
gi ut nytt informasjonsskriv til/om medlemmer og aktiviteter. Det er hittil gitt ut 2 numre. 

 

HÅNDVERKSGRUPPE 

Håndverksgruppa holder til i loftsetasjen i Riggerloftet der vi disponerer to rom. 
Hovedfokus er på tekstilhåndverk, men det arbeides også med andre materialer. 
Gruppa produserer 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. 
Ved siden av gruppas egen virksomhet med kursvirksomhet, produksjon av gjenstander for salg etc, 
deltar også gruppas medlemmer i felles dugnadsoppgaver knyttet til drift av kystkultursenteret og 
arrangementer. 
 
I høst har det ikke vært produsert varer til julemarked, men det har i stedet vært avholdt kurs i 
plantefarging av garn. Kurset får støtte av «Studieforbundet kultur og tradisjon». Det har blitt 
samlet inn lav, sopp o.a., til farging av garn. For det første er dette en læringsprosess, og for det 
andre får vi resultater i form av farget garn til bl.a. de tradisjonelle bindesjalene gruppa selger til 
inntekt for senteret. 
Det har vært 9 aktive deltagere på kurset under ledelse av vår egen kjemiker Merete 
Hallenstvet. 
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KRAMGODMAT   

Kramgodmat gruppa besto i 2020 av 14 medlemmer. Fremmøte på tirsdager var i gjennomsnitt 4-5 
stykker. 
  
Året startet med at vi fikk ny disk med skuffer og skap. 
  
Gruppa arrangerte sildebord med selvlaget flatbrød og lefser i februar. 
  
Vi skulle arrangere 40 års jubileum for Loggen denne våren, og var i gang med det da Koronaen 
stengte oss ned. 
  
Siste halvdel av mai serverte vi jentene på Krambua mat ute på brygga, til de som var på dugnad, 
formiddag og ettermiddag. Vi fulgte smittevernregler ved servering. 
  
På sommeravslutningen serverte vi reker med tilbehør ute på brygga. Vi fulgte smittevernregler ved 
servering. 
  
Etter sommeren har vi forberedt julemarkedet. Vi laget lefser, såper. Julemarked ble avlyst og vi 
solgte lefser internt. 
  
På slutten av året fikk vi nytt kjøkken med ny steamer, fryse, benker og nye skap. 
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Det er godt samarbeid i gruppa. Vi har kommunikasjon gjennom lukket gruppe på FB. 
 

 

 

MØBEL OG TAU 

Tau og møbelgruppa har hatt et spesielt år, i likhet med de fleste andre. Vi møttes hver tirsdag 
nesten  fram til ferien, men etter ferien stoppet det opp p.g.a. koranaen. Imidlertid begynte vi litt 
senere på høsten igjen, men da på formiddagen. Før det igjen stoppet opp, da enda sterkere 
innstramninger kom fra Helsedirektoratet.  

I vår gruppe er vi i alt 7 personer, 5 kvinner og 2 menn. I høst var det stort sett 5. Vi har vært veldig 
nøye med å bruke maske, og sprite hendene. Ingen har blitt smittet. 

Vi holder til i første etg. i Kramboden,  et koselig og litt overfyllt rom! Det meste av det vi 
produserer er beregnet for salg på messer og til publikum. 

Vår aktivitet har i år i hovedsak dreid seg om å produsere matter i forskjellige utgaver og størrelser, 
ved bruk av tau i ulike tykkelser. Vi har prøvd oss fram på forskjellige mønstre, og stadig funnet nye 
utgaver å produsere.  I tillegg lager vi kjeleunderlag i ulike størrelser og former.  
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Noe annet nytt (for oss) er makrameutgaver, ved hjelp av glass, kuler , vaser  og annet som kan 
«bakes inn»  i Makrame! Artige resultater! I tillegg er vi i gang med omstopping av gamle stoler. En 
av våre vanlige oppgaver er også vedlikehold og nødvendig oppussing av de gamle møblene i 3. etg.  

En del andre utfordringer innenfor bruk av papir/kartdeler/fat har vi også så vidt vært innom, men 
da innstramningene fra Helsedirektoratet kom på nytt, ble vi enige om å avslutte aktivitetene i år. 
Vi møtes igjen neste år med frisk mot, så snart innstramningene tillater! 

 

 

HISTORISK GRUPPE 

Historisk gruppe består av 4 faste 
medlemmer.  Historisk gruppe har i 2020: 

Hengt opp i Kaldnesrommet en 
oppsummering av Reperbanens 
gjenoppståelse med de viktigste 
hendelsene fra rivingen i 1993 til 
realiseringen av gjenoppbyggingen. 

Samlet dokumentasjon fra 
gjenoppbyggingsarbeidet. 

Samlet stoff om seilskuteverft, redere og 
rederboliger. 

Bidrag til  en utstilling om seilskutetiden i den 
gjenoppbygde reperbanen. 

Skaffet literatur fra LO i Tønsberg om 
arbeiderbevegelsen og arbeidernes kår (på 
Kaldnes). 

Fornyet og vedlikeholdt skiltingen ved båtene langs bryggene. 

Vi har mottatt en mengde Kaldnes mek materiale fra LO kontoret i Tønsberg. 
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Har begynt sortering og opprydding av materialet. 

Pokaler og lignende fra bedriftsidrettslaget er foreløbig satt direkte på lager. 

Vi har mottatt mange kartonger med det gamle Kaldnes tidsskriftet KaldnesBlink og annet fra 
arkivet. 

Vi har begynt sortering og opprydding 

Kommer til å ta kontakt med Vestfoldmuseene på Pindsle i Sandefjord for å høre om de ønsker å 
motta noe av dette. 

Vi er i gang med en grundig opprydding og rubrikkering i bokhyllene på Kaldnesrommet som 
publikum har adgang til. 

 

KYSTLEDGRUPPE  

Pandemien i dette året har gjort at større vedlikeholdsarbeider er satt på vent. Vi har hatt vanlige 
dugnader for å gjøre hyttene klare for utleie på våren og stenging av hyttene for høsten. Ny 
tilsynsvakt fra 2020 for Startbua er Gisle Bjørnstad. Han er ikke aktiv ellers i Loggen, men vi har et 
godt samarbeid om vedlikeholdet. På Ildverket er vi to tilsynsvakter og i tillegg har vi fått 7 personer 
som fast dugnadsgjeng.  

Kystledgruppa har egen økonomistyring i Loggen kystlag. En del av overskuddet fra utleien blir 
overført egen konto. I tillegg til å dekke vedlikeholdsutgifter, kan penger herfra brukes til andre 
prosjekter i kystlaget. Grupper i kystlaget kan sende søknad til kystledgruppa ved leder Britt 
Bjørndal om tilskudd. 

Startbua: Vanlig vedlikeholdsarbeid er utført i tillegg til maling der det trengtes inne. Færder 
kommune har sørget for forsterkning av bærekonstruksjonen under hytta, men det viser seg at det 
er mange råtne planker i panelet på utsida av hytta. Oslofjorden friluftsråd og Færder kommune 
samarbeider om dette.  

Ildverket: Hytta ble gjort klar for utleie i 2020, og mange fornøyde leietakere besøkte hytta. Vi fikk 
ikke malt inne og ute, og Færder kommune har ikke gjort noe mer i forhold til planene om å bygge 
ny do og redskapsbod. Planene er godkjent av styret i Nasjonalparken. 

Planer videre: 

Startbua: Vi avventer samarbeid mellom OF og Færder kommune når det gjelder de utvendige 
veggene på hytta. Dette blir et større arbeid som ikke innbefattes i vår vedlikeholdsplikt. Ellers 
gjøres innvendig maling og klargjøring for utleie. 

Ildverket: Det trengs større dugnadsarbeid til våren. Hytta må skrapes og males utvendig. I tillegg 
ønsker vi å male gulvene innvendig. Når det gjelder den falleferdige doen og uteboden, må vi bare 
vente på avgjørelser fra Færder kommune. Vi kan hjelpe til med rivearbeider, men nybygg er ikke 
vårt ansvar. 
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SHANTYKORET 

Riggerloftets shantykor hadde kun 8 øvelser i 2020. Vi arrangerte pubaften 6 mars, med god 
deltagelse og vellykket arrangement. Etter pubaften er det ikke gjennomført øvelser i 2020. 
Kormedlemmene ser nå virkelig fram til oppstart utover i 2021. 
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KAI OG SLIPP 
 

 Det har blitt slippet 23 båter dette året 
 

 
 

 Vi har montert pell rør på slipp støttene så båter ikke huker seg fast ved inn og ut kjøring av 
slippen. 

 Huset over søplekonteinere er blitt isolert og fått lys og strøm 
 Alt det elektriske på slippen er blitt nytt og radiostyring av vinsjen  
 Det er kjøpt inn 6 nye led lamper for å lyse opp slippen monteres våren 2021 
 Miljøslipp, det er satt opp en tank på 3000 liter og en pumpe i brønnen som skal pumpe opp 

vann og malings rester fra spyling på slippen, den er sveist og montert og kjøres i gang våren  
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VERKSTEDET 

Dette ble et vanskelig år fra Mars måned og utover, slutt på dugnader, men frivillig innsats. 
Corona smitte i landet, og verden. 

Januar 

 Arb. med slippkran / innkledning av Callesen bua. Blikk fra Freitag via Runar Borgersen. 
 Deltatt med montering av Wi-Fii antenner for Kystkultursentret. 
 Trekt Kabel langs Ladestasjon under asfalten i rør til Callesen bua for stømtilførsel til 

Callesen motor og til drift av starteluftkompressor. 
Februar  

 Hydraulikksylindrene til Slippkrana, overhaling, skifting av tetnings ringer og 
stempelpakninger. 

 Olav bistår sjøspeiderne med sveiseoppdrag i sveiseverkstedet. 
Mars 

 Vedlikehold av dreiebenk, satt i drift kjølesystem på benken. 
 Montert sammen hydraulikksylindrene til Slippkrana. Med nye pakninger og 

stempelpakninger. 
 KORONA, Resten av året frivillig innsats. 

April  

 En god del arb. Med Slippkrana, produksjon av defekte / manglende deler, dreid nye 
akslinger – lagerforinger, krympet inn foringene i delene for akslingene. Etc. ect. 

 Bistått med slipping av skuter, opp og ut. Hele året. 
 

Sommer / Høst Vinter 

 Bistått med «rydding» i garasjen til Harald som gikk bort sist sommer. Åsgaardstrand. 
Hentet en motor + en seilbåt. 

 Haven 12 ½ fot seiler, bygd av Harald. Skal brukes på sentret til opplæring av yngre å seile. 
 Flyttet arbeidsluft tank fra Slippkotoret til Slippbua, og lagt opp røropplegg . 
 Hentet et Hydraulikkaggregat oppe i landet (Ramnes) som skal brukes til å supplere oljetrykk 

til slippkran og mulige andre komponenter / utstyr! 
 Bistått med Mek. Arbeid der det har vært nødvendig på sentret. 
 Ved oppstart av Reperbane prosjektet ble vi forespurt om å utbedre hammeren til å slå 

pælene ned i sjøbunnen med. 
 Dreide nye deler som ble montert og fungerte fint til jobben ble gjort og vel så det. Intakt 

enda. 
 Bistått under leggingen av underdekket til Repaerbane prosjektet, med utbedring 

reparasjon av feil med verktøyet som ble brukt.  
 John. «Verksmester» 
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SJØBODGRUPPE og BYGG OG ANLEGG 

Vedlikehold og annet gjennomført arbeid: 

1. Rømningsvei i andre etg i sjøbua med vindu og stige 

2. Gammel båndsag skiftet ut med en som lignet og som var mulig å renovere utenfor stor innsats 

3. Malt skilt på «Sjøbua» på begge sider 

4. Høstdugnad på ute-området 

5. Fullført krambodkjøkken - med ny steamer og fryser, nye benkplater og skap. 

Prosjekter: 

1. Påbegynt innredning til andre etg i sjøbua til sløydverksted 

2. Påbegynt prambygging 

3. Laget 8 stk eksentertvinger til prambygging pluss vinkelmåler 

4. Utviklet samarbeid med Oseberg Arv – bruk av sjøbua og utstyr i sjøbua. 

 



 

13 
 

 

 

 

Søppelhåndtering: 

Det har over tid vært en økende tendens å hive usortert søppel i alle søppelkontainere. Dette har 
ført til mye ekstra arbeid å sortere søppel som var plassert i disse kontainere. Det har også ført til 
ekstra kostnader ifm søppelhåndtering/renovasjon fordi kontainere var levert med feil sortering. Vi 
har montert skilt med veiledning til sortering og samtidig har vi planer om å gjerde inn de tre 
søppelkontainerne ved siden av slippen for å ha bedre kontroll over hvem som har tilgang til disse 
kontainerne. (Vi har observert at i løpet av vår/sommer 2020 har det kommet søppel fra andre 
steder enn Kystlaget.) 

Det var også nødvendig å skifte låsene på den store kontaineren fordi folk ikke har sortert søppel 
riktig (dette har som sagt ført til store ekstrakostnader) og mye av søppelet som har havnet i 
kontainerne er fra privat bruk. Nøkkel kan hentes fra John Blåsvær og Basil Shaw. 

 

RAKKERTØSEN 

Sommeren 2020 var Rakkertøsen ferdig rigget. Hun ble sjøsatt og hadde jomfrutur i lite vind, der 
hun oppførte seg flott. Seilene stod fint.  
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Vi fant ut at hun kunne trenge mer ballast og la derfor ca. 200 kg blybarrer inn under tiljene da vi 
kom i land.  

Hun viste seg å være svært tung på roret, Et skår i gleden var det også at hun var svært tung på 
roret.  

Vi hadde bestemt at hun skulle være gaffelrigget slik som da hun ble bygget. I 2018 tok vi kontakt 
med seilmaker Thor - Erik Gustavsen for å få sydd slike seil. Han hadde ikke tid, men vi fikk låne 
seilloftet og symaskin. Han ville også hjelpe oss underveis. Han gjorde imidlertid mye mer enn det. 
Han ga oss seilduken til innkjøpspris, tegnet seilene, skar panelene, ga oss nåler, tråd og tape – alt 
dette gratis. I tillegg var han der. Vi var på loftet hans en dag og sydde panelene sammen, slik at 
«bare» likene gjenstod å sy. 

Her i Tønsberg gikk vi, med Ellen Lier som leder, i gang med å sy likene. De ble ferdige, men etter 
hvert innså vi at vi trengte seilmakerkompetanse til det halser og maljer – det avsluttende arbeidet. 

Da vi på nytt henvendte oss til Thor – Erik var det med stor ydmykhet. Han hadde egentlig ikke tid 
denne gangen heller, men gjorde ferdig seilene som natt, - og helgearbeid, og ville nesten ikke ha 
betaling. Tusen takk til Thor – Erik. 

Rundholtene - mast, bom og gaffel var gjort ferdig tidligere og trengte bare små justeringer. Men 
stående og løpende rigg var et mysterium for oss, da de fleste hadde liten eller ingen med erfaring 
med gaffelrigg. 
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Også nå fikk vi god hjelp. Jeppe Jul – Nielsen tegnet riggtegning for en symbolsk sum og Fredrik 
Denneche forærte oss alle blokkene – en liten formue. Sparebankstiftelsen Nøtterøy – Tønsberg   
ga oss 61000 kr til ferdigstillelse og «Din – båt» her i Tønsberg, ga oss alt tauverk, Tusen takk til alle! 

Videre planer våren 2021 

Til våren må Rakkertøsen ha vanlig vårpuss og roret må repareres. 

«Prosjektet Rakkertøsen» er nå avsluttet og Åge Lundsholt som har vært prosjektleder overlater 
ansvaret til en interessegruppe, der alle medlemmer i Loggen kan være med. Gruppa skal være 
ansvarlig for vedlikehold, drift og bruk. Leder for gruppa er Ulf Ulriksen. 

 

SMÅBÅTGRUPPA:  

Småbåtbrygga ved Tønsberg Kystkultursenter har totalt 11 plasser for båter med lengde opp til 30 
fot.  

I sesongen 2020 var 9 plasser belagt, 4 til bruk for Loggen sine egne båter og 5 leid ut til Loggens 
medlemmer. Vi prøvde også å gi plass til en litt større båt, en 34 fot Storebro. Men den viste seg å 
for stor for anlegget, så den ble flyttet til Gjestebrygga for resten av sesongen.  

Samlet inntekt på utleie av bryggeplasser for 2020 var kr. 7 000,- 

Hele bryggen bærer preg av alder og slitasje, og diverse planker har blitt skiftet ut etter behov. 
Fester til utliggerne har blitt skiftet der det trengs, og flyteelementer har blitt plassert under 
utliggerne med jevne mellomrom, for å rette opp skjevhet i byggeelementene. Vi håper det vil bli 
mulig å oppgradere/skifte ut hele bryggeanlegget i forbindelse med planlagt gangvei fra Loggen og 
bortover mot Kanalbroen.  

 
 

Båtene: 

Loggen har nå 5 båter, i forskjellige størrelser og fasonger: 

 Old Sport, 29 fot plattgatter fra 1952. I god stand og full drift 
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 Pappai, 26 for snekke fra 1974. I god stand og full drift 
 Fruen II, 20 fot snekke fra 1965. I god stand og full drift 
 Rakkertøsen, 30 fot seilbåt (1902). Fullrestaurert. Vellykket prøvetur ble gjennomført i 2020.  
 Seiljolle, 16 fot. Mottok som gave i 2020 

Disse båtene er til benyttelse for Loggens medlemmer, til en svært rimelig leiepris (priser for 2020): 
 Aktive medlemmer: Kr 800 for en uke. Mindre enn 5 dagers leie beregnes med kr 160 pr 

dag.  
 Passive medlemmer: Kr 1 500 for en uke. Mindre enn 5 dagers leie beregnes med kr 300 pr 

dag.  
Aktive medlemmer som booket innen 15. mai hadde prioritet ved bestilling av båt. Etter det var det 
også åpent for at også passive medlemmer kan booke båtene. 
Totalt hadde vi 88 utleiedøgn på båtene i 2020, med samlet leieinntekter på kr. 10 820,- 

 Old Sport: 34 døgn 
 Pappai: 12 døgn 
 Fruen II: 42 døgn  
De andre to båtene var ennå ikke klare for utleie.  

 

 

Årsrapport for utleie 2020 
 

Utleievirksomhet 

Utleie aktiviteten har vært administrert av Vibeke Heldaas, Jonn Lier og Paul Fredriksen. Vi har 
videreutviklet web løsning for booking og informasjon i 2020. 

Renhold av utleielokalene har vært satt ut til Turid Skilbred som har vært meget pliktoppfyllende og 
fleksibel. Hun slutter i denne funksjonen ved nyttår og vi takker Turid for flott og svært 
tilfredsstillende samarbeid. 

Året 2020 var sterkt preget av Covid 19. Konfirmasjoner i mai og julebordssesong er normalt de 
store utleiemånedene. Grafen under viser dager utleid i 2020 sammenlignet med 2019. 
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Vi har leid ut Ladestasjonen til dansegruppe samt til ulike styremøter og medlemsmøter. Dette gir 
stort antall leiedøgn men inntektene er bare kr 300 pr slik utleie. 

 

Grafen under viser inntekter for utleie for 2020 og 2019 

 

 

Krisepakke fra Staten 

Vi har søkt kompensasjon for svikt i inntekter fra Krisepakke 2 og krisepakke 3.  

Krisepakke 2 omfattet perioden 13 mars til 31 august 2020. Vi dokumenterte inntektstap på kr 
132950 for denne perioden for tapt utleie og to medlemsmøter, og fikk innvilget 70%, dvs kr 93065. 

Krisepakke 3 omfatter periode 1 september til 31 desember. Vi har dokumentert inntektstap på kr 
165105 for denne perioden fot tapt utleie, to medlemsmøter og avlyst julemarked. 
Kompensasjonsberettiget beløp utgjorde kr 101.038, og dette ble innvilget januar 2021. 
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BERNTINE 

Året 2020 startet optimistisk med stort prosjekt for oppgradering av dekk og scandekk. Båtbygger 
Geir Røvik med 3 medhjelpere skiftet ut nødvendige dekksplank, drevet natene på nytt og skiftet 
noen plank på skutesia. Vi utførte klargjøring av dekk, rensing av nater, beking av nater og andre 
oppgaver med totalt 950 dugnadstimer.  Prosjektet ble finansiert med midler fra 
Sparebankstiftelsen Nøtterøy -Tønsberg. Dekket er nå tett. 

 

 

Så kom Corvid 19 i mars. På grunn av restriksjoner på avstand og usikkerhet rundt muligheter for 
seiling utover sommeren, ble det besluttet at skuta skulle ligge ved kai denne driftsesongen. På 
denne måten sparte vi kostnader for pålegg fra skipskontrollen, sertifisering av flåter, forsikringer 
og andre driftsutgifter. 

Som kompensasjon for tapte inntekter sesong 2020 har vi mottatt driftsstøtte fra 
Sparebankstiftelsen Nøtterøy -Tønsberg, Kulturdepartementet og Tønsberg Kommune. Det ble også 
gjennomført en «Spleis» der mange støttespillere bidro. Ankerdrammen spilte under broåpning og 
bidro med inntekter og PR for skuta. Summen av alle bidrag gjør at vi har økonomi til å sette skuta i 
stand og dekke utgifter fram til seilsesongen 2021. 

Det har gjennom året blitt utført en del vedlikeholdsoppgaver for å ta vare på skuta, oppussing av 
maskinrom og rydding på base. Det er og blitt jobbet med markedsføring for å holde kontakt med 
våre kunder, samt planlegging av tematurer for 2021 sesongen. 
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På Torpedomagasinet som er Berntines base er vi i gang med oppussing av det store rommet i 1. 
etasje. Det oppgraderes med maritime gjenstander og bilder av Berntine fra forskjellige epoker og 
blir et hyggelig møterom som bl.a kan benyttes i forbindelser med seilinger og maritime møter.  
Kystledgruppa i Loggen har gitt støtte til bilder og utsmykking. Vi er veldig takknemlige for dette. 

 

REPERBANEPROSJEKTET 

Fundamenteringsarbeidene for gjennoppføring av Tønsberg  reperbanen er fullført. Kostnadene har 
vært nær 7 millioner. Kaia blir 15 x 110 m. Reperbanebygget blir 10 x 100 m 

Nå gjenstår påstøp med 20 cm armert betongdekke før vi kan begynne med trekonstruksjoner. 
Støping gjennomføres når «frost og sne» har flydd. Vi har penger til betongarbeidene og til å starte 
prosjektering av selve reperbanebygningen. 

Arbeidene har gått greit med mye høyvann i det grunne området og god arbeidstemperatur. De 
lengste pelene gikk    30 m ned før feste i fjell. ABT-BYGG og Viken Sjøtjeneste har svart til 
forventningene og rutinen med prosjekt- og faktureringsmøte kl 10.00 hver mandag har blitt fulgt 
opp av alle parter. Arne Steinsbø har hatt byggherreansvar for HMS. Underforskalling av 
galvaniserte korrugerte stålplater er lagt ut på dugnad og fullført lørdag 12. desember kl 14.00.  

Vi er i gang med prosjektering av selve reperbanebygningen. Regner med å ha et kostnadsoverslag 
klart ved påsketider.                                                                                                                                                              

         

 

 

 

 

 
 
 


