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Kontaktpersoner i Kystlaget Trondhjem  
 
Høvedsmann (leder):      Sigmund Sørgjerd,   Bjørnebyv. 14 E 7025 Trondheim  
              tlf. 72 55 59 69                                 sigmund.sorgjerd@c2i.net        
Halskar (sekretær):         Jürgen Meinert,  Rønningsveien 2, 7045 Tr.heim 
                                          73513724(p) 73513817(a) 92045445(mob)      jurgen@meinert.no   
Stuert (medlemspleie):    Ivar  Soknes,  Brubakken 6, 7013 Trondheim           
                                          90120643(mob))                                                
Skurbas (skuransvarlig):Jan Frendal,   
             73945730(p) , 90104375(mob)      
Kaibas (kaiansvarlig):    Werner Sivertsvik, Nyheimsv. 7B, 7058 Jakobsli 
            73905565(p) , 93061919 (mob)                       
Stuert - vara:          Heidi Reitan,  Weidemannsv. 31 7043 Trondheim  
                                         41026933,                                                      moifrid@hotmail.com 
   
Skurbas - vara:          Frank Rønneberg Elgseter, 7432 Trondheim   
                                       90581483(mob) 
Kaibas - vara:          Rolf Aagård,  
 
Halskar - vara                Terje Olsen, Brorheim, 7236 Hovin i Gauldal 
                                         72852273(p) , 91112524(mob)                           te4olsen@online.no
    

Aktivitetsgrupper m.m.: 
Båtbyggergruppa:  Hans Gøran Eriksson 73 92 00 81 
Dokumentasjon / arkiv: Per Kristian Rognes 73 52 68 08  
Flytebryggegruppa:  Livar Rødsten,                        97 50 55 19   livar.rodsten@tiller.vgs.no 
Fløttmannsgruppa  Tore Kraakmo  93 41 36 28 
Færinggruppa:  Andrè Holm  73 93 14 06 
Hermes Horde:  Arnstein Hansen   72 55 53 67 
Kulturgruppa:   
Listerbåten:   Hans Gøran Eriksson   
Motorgruppa:  Svein R Kildal  
Skøytegruppa:  Kjell Lindseth  73 53 15 26 
Vengbåtgruppa:  Berit Fonnes                           99 01 25 83 
Kafé Skuret   Heidi Reitan  73 51 59 91 
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Meldingsblad for Kystlaget Trondhjem 2/2004  

 
 
 
Kafé Skuret  
 
Kafé Skuret åpnet i år 1. mai kl 1100.  
 
Da ønsker vi gamle og nye gjester velkommen til servering på kai kanten.  
I år som i fjor satser vi på bacalao, reker og annet godt fra havet.  
Siden kafeen har fått nytt kjøkken vil det også bli servert annen mat.  
Her må det rettes en stor takk til kjernen i kystlaget som har gjort en  
kjempeinnsats i vinter og bygd nytt kjøkken.  
 
Bokstavelig talt fra gulv til tak og mange dugnadstimer ligger bak det flott 
kjøkkenet, nyoppusset møterom og toaletter.  
I år skal det virkelig bli artig å drive kafé. 
Medlemmer i Kystlaget Trondhjem gis tilbud på kaffe til kr. 5,-  
og en halvliter øl til kr. 40,- ved fremvisning av medlemskort. 
 
Som i fjor vil senen i Gulskuret bli brukt til teater, revy og konserter,  
så følg med i Adressa under ”Det skjer”.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 



Aktivitetsplan 
Onsdagene er fortsatt kvelden på skuret og kaia.  
Det er bare å stikke innom eller kom for å bli med på båttur.  
Nidaros drar på segeltur hver onsdag ettermiddag,  
     oppmøte på Fosenkaia kl. 17:30.  
Ta med varmeklær, redningsvest, mat og drikke.  
Vi håper flere båteiere tar seg en tur på fjorden. 
 
Øvrige arrangement er: 
 
5. juni   Familiedag på Fosenkaia fra kl. 1200 til 1600.  
     Her vil alle gruppene presentere seg og Fløtman vil ro hele dagen. 
12. juni       Dragebåtfestival i regi av Fru Inger 
12. juni         Rekeaften for Kystlaget Trondhjems medlemmer på Gulskuret 
14. juni         Hansten kommer tilbake til byen, vi møter Hansten på fjorden. 
2– 4. juli       Trøndelagsstevnet på Hopsjøbrygga, Hitra 
11. sept.        Krabbekveld for Kystlaget Trondhjems medlemmer. Gulskuret 
16-19. sept.  Råseilseminar i regi av Museet Kystens Arv. 
30. sept.     Kafeen stenger for sesongen 
23. okt.    Sildekveld for Kystlaget Trondhjems medlemmer på Gulskuret 
4. des.  Julebord/Lutefiskaften 
 
Detaljert aktivitetsplan henger på oppslagstavla inne på Gulskuret.  
Her blir det også hengt opp påmeldingslister til medlemskveldene 
 

Kystlaget med eget flagg/vimpel 
 
Kystlaget har lagd sitt eget flagg/vimpel i samarbeid med Contour AS.  
Vi har tatt utgangspunkt i laget logo som er litt forenklet.  
Flagget er trykt i svart og hvitt på gul bakgrunn  
    (Gulfargen i ”Fosenkai jakkene” fra 1997).  
Flagget finnes i to størrelser 50x70 cm og 150x 210 cm  
Forventet levering i begynnelsen av juni.  
Prisene blir ca. kr. 350,- for det lille flagget og kr. 750,- for det store. 
Bestillingsliste blir hengt opp på skuret eller ta kontakt med Jürgen eller 
Sigmund. 

Nordre avlastningsvei 
 
Som alle sikker vet er Nordre avlastningsvei kommet for å bli.  
Det som har størst innvirkning på vår aktivitet er byggingen av kulverten ved 
Skansen. Anleggsfasen for denne delen er høsten 2006 til våren 2008.  
Dybden i det nye løpet ved Skansen blir 3.5 meter på laveste lavvann og 4.34 
meter på middels lavvann. Mens Skansen bru er stengt vil det bli bygd gangvei 
på brua.  
Når det er gjort er det bare å legge spaserturen rundt havneområdet og 
Kanalhavna. I denne perioden blir Skansen bru stengt og all trafikk til og fra 
Kanalhavna må gå østover til Nidelva og ut i fjorden.  
Alle som har prøvd denne veien vet at strømmen kan være svært sterk og 
passering derfor svært vanskelig. Trondheim Havn har sikret den nye brua 
(Verfstbrua/Blomsterbrua) mot kollisjoner. Hastighetsmåler av strømmen vil 
også bli montert. 
Vi vil holde oss oppdatert med detaljer i arbeidet og de innvirkninger det får for 
våre medlemmer gjennom kontakt med Trondheim havn og prosjektet for 
utbygging. 
 
Prosjekter Nordre avlastningsvei har egen hjemmeside: 
http://www.nordreavlastningsveg.no/index.htm 
Her er linken til Trondheimspakken for de som er interessert: 
http://www.trondheimspakken.com/ 

Dugnad på Gulskuret 
 
Gjennom vinteren er kjøkkenet på Gulskuret pusset opp. Tak og vegger er malt 
og nytt gulvbelegg lagt, og kjøkkeninnredningen skiftet. På toalettene og i 
gangen er det lagt flis på gulvene, tak, listverk og dører malt. Uten en fantastisk 
dugnadsånd hadde vi ikke kommet i mål med dette arbeidet. Stor takk til alle, 
med en ekstra tak til ”kjernen” som har bestått av Ivar, Jan og Oddgeir. 

Grovvask av hender 
 
Til de som jobber med båter og det er jo det vi skal og hendene blir møkkete. 
Bruk vasken på snekkerverkstedet! 
Her er det en gammel kjøkkenbenk med vask, såpe og papir. 
 


