
|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 
 
507202 
Rønstad, Magnar 
Gamle Åsvei 34 
7020 Trondheim 
 

Kontaktpersoner i Kystlaget Trondhjem  
 
Høvedsmann (leder):      Ola Eiken,  Karisvingen 14b, 7040 Trondheim                                                                     
            73 50 51 41(p), 90 17 19 43(mob)                 oei@statoil.com
Halskar (sekretær/kass.):Jürgen Meinert, Rønningsveien 2, 7045 Tr.heim 
                                         73513724(p) 73513817(a) 92045445(mob)  jurgen@meinert.no   
Stuert (medlemspleie):   Ivar  Soknes,  Brubakken 6, 7013 Trondheim           
                                         73 52 75 69(p), 90 12 06 43(mob)          ivarsokn@online.no        
Skurbas (skuransvarlig): Frank Rønneberg Tempeveien 13, 7431 Trondheim  
  73 93 60 52(p), 90 58 14 83(mob)            froenne@online.no  
Kaibas (kaiansvarlig):    Werner Sivertsvik, Nyheimsv. 7B, 7058 Jakobsli 
           73 90 55 65(p) , 93 06 19 19 (mob)        wernsiv@hotmail.com
Stuert - vara:         Randi Gulstad, Øvre Møllenberg gt 46, 7014 Trondheim 
           73 53 48 94(p), 99 60 42 36(mob)             ranguls@online.no  
Skurbas - vara:         Jan Frendal, Bugges veg 5, 7051 Trondheim jfrendal@online.no
           73 94 57 30(p) , 90 10 43 75(mob) 
Kaibas - vara:         Rolf Aagård, P.A. Munch gt 10, 7030 Trondheim 
           92 61 28 84(mob) 
Halskar - vara              Terje Olsen, Brorheim, 7236 Hovin i Gauldal 

 72 85 22 73(p) , 92 06 93 32(mob)           te4olsen@online.no  

Aktivitetsgrupper m.m.: 
Båtbyggergruppa: Hans Gøran Eriksson 73 92 00 81hans.g.eriksson@hist.no
Dokumentasjon/arkiv Per Kristian Rognes 73 52 68 08       prognes@frisurf.no
Flytebryggegruppa Aksel Jørgensen 90 82 79 06   akseljor@hotmail.com
Fløttmannsgruppa Tore Kraakmo 93 41 36 28   torekra@stud.ntnu.no
Færinggruppa: Andrè Holm 73 93 14 06           anh@statoil.com
Hermes Horde: Arnstein Hansen  72 55 53 67      arnshans@online.no
Kulturgruppa:   
Auskaran: Roald Nakstad 91 74 17 99           ronak@online.no
Motorgruppa: Kjell Lindseth               73 53 15 26 kjelllindseth@yahoo.com
Skøytegruppa: Kjell Lindseth               73 53 15 26 kjelllindseth@yahoo.com
Vengbåtgruppa: Berit Fonnes 99 01 25 83       b-fonnes@online.no
Kafé Skuret: Heidi Reitan 73 51 59 91    heidireitan@epost.no
Studieveileder: Berit Ane Andersen 73 92 23 79       beritane@online.no  
 

 
 

Julebord på Fosenkaia 
lørdag 10. desember kl. 20 

 
Vi minner om årets julebord. Påmeldingsfristen er torsdag 1. desember. Vi tar også 
imot påmelding etter fristen, så lenge det er plass. Menyen er i henhold til 
mangeårig tradisjon: Oddgeir sin velrennomerte lutefisk med stekt flest og gul 
ertestuing. Flatbrødet er så godt som i hus, baka på Fosenkaia av bakerlauget med 
Berit, Eli og Ruth i spissen. Til dessert blir det riskrem med rød saus. Det blir 
anledning til å kjøpe både øl, Aqua Vita og alkoholfritt til maten, samt Cognac til 
kaffen for den som har behov for det. 
 
Prisen for kvelden blir basert på delingsmodellen. 
 
De som har et instrument oppfordres til å ta det med, så vi får musikk til både sang 
og dans. Vi skal prøve å få tak i en del oppbyggelige sanger som passer for kvelden. 
Det vil ikke bli bordbønn. 
 
Vi må dessverre også i år sette et tak på 80 deltakere, på grunn av begrenset plass. 
Påmelding kan skje på liste som blir hengt opp inne på møterommet, eller til Randi 
tlf. 99 60 42 36, ranguls@online.no eller Ivar tlf. 90 12 06 43, ivarsokn@online.no. 

 
VEL MØTT 

 

BYBLEKKA 
Meldingsblad for Kystlaget Trondhjem 3/2005  

 

 
Arbeidsutvalget ønsker alle medlemmene en riktig 
God Jul og et Godt Nytt År, og velkommen tilbake 
på Fosenkaia i det nye året. 
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Kurs for båtførerprøven våren 2006 
 
Kurs for båtførerprøven vil bli holdt en gang i uka på Gulskuret, med start 
tirsdag 10. januar kl. 19:00. Hovedlærer er Arnstein Hansen. Werner 
Sivertsvik vil lære bort førstehjelp og motorlæra tar Svein Toger Kildal. 
Påmelding til Ivar stuert, tlf. 90 12 06 43, ivarsokn@online.no. Det er bare 
plass til 20 stykker, så nøl ikke med å ta kontakt. 
 
Planen for kurset er: 

1. uke: Generelt om båttyper og båtbruk. Skipperansvaret. Kart og gradnett. Fart, 
tid, distanse. 

2. uke: Navigasjonsutstyr, magnetisme, kompass. Kurser. Sjømerker 
3. uke: Sjøveisregler. Fyr og lykter. Sjøkart. Navigasjonsoppgave. 
4. uke: Sikkerhetsutstyr. Lanterner og signalfigurer. Utstyr i båt. Peilinger. 

Navigasjonsoppgave. 
5. uke: Manøvrering, fortøyning, kommunikasjon. Flagget. Navigasjonsoppgave. 
6. uke: Motorlære. Navigasjonsoppgave. 
7. uke: Meteorologi, sleping, brann, forsikring. Navigasjonsoppgave. 
8. uke: Livredding og førstehjelp. 
9. uke: Repetisjon. 
10. uke: Båtførerprøve. 

 
Arnstein er en av lagets mest erfarne sjøfarende. Benytt sjansen til nyttig 
lærdom i et hyggelig miljø. Kan hende vil det også bli dratt en god historie 
eller flere? 
 

Medlemskvelder 
 
Medlemskvelder hver onsdag, og en dag i måneden vil vi ha et foredrag eller 
kåseri.  
 
Onsdag 18. jaunar kl. 19: Ruth og Ola viser en reiseskildring fra Trondheim til 
Rostock i Tyskland og tilbake igjen med seilkutteren "Oluffa" i 2004. 
 
Onsdag 15. februar kl. 19 har du muligheten til å oppleve / gjenoppleve tidenes 
beste landsstevne, på Fosenkaia. Vi viser videoen som ble laget fra stevnet i 1997.  
 
Onsdag 21. mars har vi i skrivende stund ikke i boks, men vi håper på en 
undersjøisk opplevelse fra nærområdet vårt, både historisk og marinbiologisk.  
 
Onsdag 26. april satser vi på å få vist bilder og film fra Fylkeslagsstevnet som i 
2005 ble arrangert av Kjeungen kystlag. Kystlaget Trondhjem var godt 
representert, og kanskje blir det enda bedre i 2006? Til neste sommer er stevnet 
lagt til Kuringen i Stokksundet. I skrivende stund er dato ikke fastglagt. Kanskje en 
etappe på vei til landsstevnet i Bodø? 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Vi minner om at privat utstyr i skurene som ikke er merket, registrert av 
skurbas og betalt leie for, skal fjernes. 

Lagsbåten AUSKARET ønsker nye medlemmer velkomne. 
Laget er godt i gang med aktiviteter. I sommer seilte medlemmer til 
Trøndelagsstevnet. 
I løpet av vinteren blir det flere anledninger til dugnad med vedlikehold av 
båten i hyggelig lagsånd og mye kaffekos. Vi er i gang med å bestille nytt 
lettstelt seil så vi kan seile flere langturer sommeren 2006.  
 
Hvis du vil vite mer om AUSKARAN ta kontakt med Roald Nakstad [tel: 
91741799 E-post: ronak@online.no ] eller Hans Göran Eriksson [tel:98145767 
E-post: hans.g.eriksson@hist.no] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auskaret for fulle seil på Bjugnfjorden under årets Trøndelagsstevne. Mannskap: Otto 
Martens, Petter Nergaard  og Roald Nakstad.    Foto: Ola 
 

Navigasjon uten GPS og kompass? 
Hva gjør du hvis du må klare deg uten GPS og moderne kompass? Lena 
Börjesson som er sjøbrukslærer på Fosen folkehøgskole er aktuell som 
kursholder for medlemmer av kystlaget. Hun har lært seg mye om vikingens 
navigasjonsmetoder og kan tenke seg å dele noe av kunnskapen med oss. Vi 
legger opp til et kurs på etterjulsvinteren. De som kan tenke seg å være med, 
kan ta kontakt slik at vi kan avtale nærmere opplegg. 
Stein Arne Sæther, kursgruppa i Nidaros, tel 95198678. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Vi minner om Kystlaget Trondhjems internett-sider: 
http://www.kysten.no/community.asp?uid=439
Vi har E-post adresser til ca. 80 av lagets medlemmer, og disse får tilsendt 
Byblekka elektronisk i tillegg til papirutgaven. Er det flere som ønsker det, og 
evt. også å få annen aktuell informasjon via denne kanalen, send E-post 
adressen til høvedsmannen. 
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