
|Returadresse: Kystlaget Trondhjem, Fosenkaia Skur 40D, 7010 TRONDHEIM  
Adresseendring meldes til: Forbundet KYSTEN, Skur 28 Nordre Akershuskai,  
0150 OSLO                                      E-Mail adresse : te4olsen@online.no 
 
«Medlem» 
«Navn» 
«Adresse1» 
«Poststed» 
 

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 
 
 

 
 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 
I 

KYSTLAGET TRONDHJEM 
 

Det kalles herved inn til årsmøte 12. februar 2004 kl. 1500 i Gulskuret. 
Saksliste: 
1. Konstituering  
2. Årsmelding og regnskap for 2004 
3. Årsmelding fra aktivitetsgruppene 
4. Arbeidsplan og budsjett for 2005 
5. Årsmøtesaker 
6. Valg 

Sakspapirer vil bli lagt ut på Gulskuret.  
Frist for skriftlige forslag til årsmøtesaker er 5. februar.  
 
En representant for hver gruppe får ca. fem minutter til orientering  
om aktiviteten i året som gikk. Etter årsmøtet er det servering og sosialt samvær. 
 

BYBLEKKA 
Meldingsblad for Kystlaget Trondhjem 1/2005  

 

Sigmund Sørgjerd / Høvedsmann 
 

Påsketur til Halten 
Bjugnskjær seiler til Halten i påsken med noe utstyr til fiskarheimen og stiftelsen. Vil du være med på 
denne turen hvor vi kan bo i land eller i båt? Fisketurer med garantert storfisk. Treffe andre folk.  
Men mest av alt: se våren komme igjen. 
Ta kontakt med                                             Kjell Lindseth Tlf.  73531526 - 97128179 

MOTORGRUPPA I KYSTLAGET 
Vi steller med gamle motorer og sent. Trenger en søyleboremaskin for litt større arbeider. Har du en 
brukt, god en, kjøper vi den gjerne. 
                                                               Ring Kjell Lindseth Tlf. 73532526 - 97128179

KURSVIRKSOMHET 
Mye av lagets virksomhet er utøvelse av ulike håndverk (seiling, seilsying, lafting av naust, 
flatbrødbaking osv). Kystlaget er medlem av studieorganisasjonen Folkekulturforbundet. Målet for 
Folkekulturforbundet er nettopp å  ta vare på slik håndbåren kunnskap. 
Vi vil enda en gang oppfordre medlemmene i kystlaget til holde kurs. Tenk over hvilke aktiviteter vi 
allikevel holder på med, og som kan ”gjøre om” til kurs.  Som medlem av Folkekulturforbundet vil vi 
da være berettiget til økonomisk støtte. 
Kriteriene er at det er minst 5 deltakere og varer i minimum 12 timer. Kursene skal  også være 
tilgjengelige for alle.  
 
Berit Ane Andersen er lagets studiekontakt og kan være behjelpelig alt det praktiske  vedr. 
søknadsprosessen. Kom også gjerne med ideer om noe du kan lære bort, eller ønsker å lære noe om.  
Målet er å øke lagets kursvirksomhet.                 beritane@online.no ,  tlf. 73922379 
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Forslag til årsmelding 2004 
 
Arbeidsutvalget (AU) 
Høvedsmann Sigmund Sørgjerd 
Halskar  Jürgen Meinert  Halskar vara  Terje Olsen 
Stuert  Ivar Soknes  Stuert vara   Heidi Reitan 
Skurbas  Jan Frendal  Skurbas vara  Frank Rønneberg 
Kaibas  Werner Sivertsvik  Kaibas vara  Rolf Aagaard 
 
Ordinært årsmøte ble holdt 14. februar 2004.  
Arbeidsutvalget har hatt 5 møter og Rådet 6 møter i årsmøteperioden og behandlet til sammen 51 saker. 
Den økonomiske situasjonen har vært under kontroll. Selv om kjøkkenet ble dyrere enn beregnet og utbedringer 
av de elektriske anleggene i skurene har kostet mye, må lagets økonomi sies å være god.  
 
Årsmeldingen er lagt opp etter punktene i arbeidsplanen. Årsmeldinger fra gruppene kommer i tillegg til denne.  
 
Markering av aktiviteten på Fosenkaia 
Planlagt arrangement i forbindelse Hansteens tilbakekomst ble det ikke noe av. Dette skyldes først og fremst at 
datoen for hjemkomsten ble utsatt gjentatte ganger. Og når båten endelig kom var det inkognito samt at hun ble 
plassert mest mulig utilgjengelig på Nyhavna. 
Det har ikke vært like enkelt å få alle båteiere til å overholde de regler som gjelder for å kunne ha båt liggende 
ved kaia. Særlig er det syndet grovt mot plikten til å forsikre båtene og at båtplassene er for kystlagets 
medlemmer. Samtidig som det er et krav om aktivitet rundt båtene. Svært mye arbeid er lagt ned i et forsøk på å 
ordne opp i dette, uten at en er kommet helt i havn. Hensetting og manglende rydding i skurene har også 
medført mye ekstra arbeid for blant annet skurbas. 
Den planlagte familie dagen ble arrangert, men med minimal oppslutning. Dette skyltes dårlig vær. 
 
Kafedriften 
Driften av kafeen ble satt bort til Heidi Reitan. Kafeen har hatt godt med besøk gjennom sommeren. Dette har 
vært med på å synliggjøre kystlaget i byen. I forbindelse med kafeen ble det arrangert teaterforestillinger, 
utstillinger og konserter. Kafedriften har sikret lagets økonomi. 
 
Nordre avlastningsvei 
Laget har vært i dialog med prosjektet og mottatt nyttig informasjon om det videre arbeidet. Prosjektet har egen 
hjemmeside http://www.nordreavlastningsveg.no/index.htm  
Kystlagets ønske om at det blir montert gangbru på siden av Skansenbrua for å bedre tilgjengeligheten fra 
Skansen og Ila er ivaretatt i prosjektet. Prosjektet har sikret tilstrekkelig seilingsdybde over kulvert gjennom 
Skansenløpet. 
 
Medlemsmøter og kulturinnslag 
Skreikveld, rekeaften, krabbefest og julebord var de store medlemsaktivitetene siste år. Julebordet var også 
denne gangen spesielt. Jan og Oddgeir drog på vinterfiske i Vikna for å skaffe kystlaget den beste mat til årets 
avsluttende festkveld.  
 
Medlemsmøter med foredrag, underholdning og hyggelig samvær utover de aktivitetene gruppene i Kystlaget 
normalt utfører, vil bli arrangert. Disse aktivitetene ble svært lidende under arbeidet med kjøkken, møterom og 
toaletter. Dette arbeidet tok hele vinteren og en stor dugnadsinnsats er lagt ned i dette. Drivkraften i dette 
arbeidet var Ivar, Jan og Oddgeir. Trass i det omfattende arbeidet på Gulskuret ble onsdager fortsatt 
”møtedagen” for medlemmer i laget.  
Det var ikke stor nok  interesse blant medlemme til å arrangere fellesturer for kystlagets medlemmer. 
 
Styrke kystlaget 
Det ble gjennomført kurs i lefse- og flatbrødbaking og båtførerprøven. Ellers var aktiviteten konsentrert om 
kafedrift og aktivitet i gruppene og enkelt personer. 
Oppussing av kjøkkenet, toalettene og møterommet er gjennomført takket være noen av lagets medlemmer 
enorme dugnadsinnsats. 
Styrking av Kystlaget skal skje ved å gjennomføre felles prosjekter og markering, ved en planmessig 
medlemsrekruttering – brosjyre og direkte medlemsrekruttering på ”utvalgte steder”, ble ikke gjennomført. 

Målsetning om at laget skulle øke medlemsoppslutningen ble ikke nådd, tvert om medlemstallet gikk ned med 
20. Kystlaget Trondhjem har 314 medlemmer pr. 16. desember 2004 mot 334 ved forrige årsmøte.  
Starte arbeidet med å etablere en egen student- og ungdomsgruppe. Dette arbeidet kom aldri i gang, kun løse 
diskusjoner på enkelte møter. 
Montere info tavle om kystlaget utenfor Gulskuret. Dette er ikke gjennomført, men oppsalgstavla i glass kan 
brukes til dette formålet. 
Trøndelag Fylkeskystlag skal flytte sitt arkiv til Gulskuret.  
Kystlaget var høringsinstans, sammen med de andre båtforeningene i Trondheim ifm Trondheim kommunes 
arbeid med å skaffe flere fritidsbåtplasser. Kystlaget ønsker at hele Fosenkaia blir brukt til kystkultur formål. 
  
Ta opp kystkulturaktiviteter i Trondheim 
Siste årsmøtevedtak sikret drift av Fløtmann som ble rodd i perioden 17/5 – 15/8, dette til stor glede for 
publikum som virkelig har uttrykt sin glede over tilbudet. 
 
Samarbeid med Folkemuseet på Sverresborg 
Møte med Folkemuseet er gjennomført der en diskuterte eventuelle samarbeidsformer. 
 
Revitalisere Fosenkaigruppa 
Det har ikke lyktes AU å revitalisere  ”Fosenkaigruppa” for å videreutvikle Fosenkaia som fast plass for 
verneverdige skip, museumsskip og kustkultur. 
Foreslått overfor Trondheim havn å bygge dikkedalla i kanalen og vippelandgang for å bedre forholdene for 
Hansteen ved Fosenkaia. 
 
Stevne i 2005 
Interessegruppen bak dette forslaget har ikke kommet med innspill til AU i den saken ettersom stevnet er avlyst.  
 
Stevne i 2008 
Interessegruppen bak dette forslaget har ikke kommet med innspill til AU i den saken. AU har derfor forholdt 
seg passiv i saken 
 
Sigmund Sørgjerd/sign/   Jürgen Meinert/sign/  Ivar Soknes/sign/ 
Høvedsmann    Halskar    Stuert 
 
Jan Frendal/sign/    Werner Sivertsvik/sign/ 
Skurbas     Kaibas 

Aktivitetsplan 

Kurs i baking av flatbrød og potetlefse 
Dette kurset arrangeres lørdag 22. og søndag 23. januar. 

Påmelding til Berit Oppsal 913 24335 eller Ivar Soknes 90 12 06 43. 
Noen ledige plasser. 

Skriekveld 
Årets skriekveld går av stabelen lørdag 5. mars kl. 2000 på Gulskuret. 

Påmeldingsliste vil bli hengt opp på skuret, eller direkte til Ivar Soknes 90 12 06 43. 
 

Aktivitetskveld 
Onsdag er fortsatt aktivitetskvelden i Kystlaget. Velmøtt på Gulskuret. 

Gruppenes årsmøter 
Auskaran 25. januar kl 1900 

Skøytegruppa 31. januar kl 1900 
Nidaros 2. februar kl. 1900 
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