
|Returadresse: Kystlaget Trondhjem, Fosenkaia Skur 40D, 7010 TRONDHEIM  
Adresseendring meldes til: Forbundet KYSTEN, Skur 28 Nordre Akershuskai,  
0150 OSLO                           E-post adresse : kystlaget.trh@bluezone.no 
 

 
 
 
 
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):   Oddgeir  Skjervø,             
                                  72 88 98 48(p), 93 66 62 15(mob)                
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:          
Skurbas - vara:         Jan Frendal, Bugges veg 5, 7051 Trondheim  
           73 94 57 30(p) , 90 10 43 75(mob)                jfrendal@online.no 
Kaibas - vara:         Dag Linhjell, Sigrid Johannsens vei 25, 7025 Trondheim 
           73 59 42 49 (p),                                          dag.linhjell@sintef.no 
Halskar - vara                      

Aktivitetsgrupper m.m.: 
Auskaran: Hans Gøran Eriksson 73 92 00 81hans.g.eriksson@hist.no 
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 Tore Kraakmo 93 41 36 28    torekra@hotmail.com 
Fløttmannsgruppa Tore Kraakmo 93 41 36 28    torekra@hotmail.com 
Færinggruppa: Andrè Holm 73 93 14 06              anh@statoil.com 
Hermes Horde: Arnstein Hansen  72 55 53 67       arnshans@online.no 
Mat- og festivitasgruppa:       Ivar Soknes                              90 12 06 43        ivarsokn@online.no 
Kulturgruppa:   
Motorgruppa: Kjell Lindseth                      73 53 15 26 kjelllindseth@yahoo.com 
Skøytegruppa: Eva Rønneberg              95 13 67 76         froenne@online.no 
Vengbåtgruppa:                     Stein Arne Sæther 73940506 stein.arne.sether@adresseavisen.no 
Gulskuret:                                           73 10 53 24  kystlaget.trh@bluezone.no 
Kafé Skuret: Heidi Reitan 41 02 69 33      heidireitan@epost.no 
Studieveileder: Berit Ane Andersen 73 92 23 79         beritane@online.no  
 
 

 
 

 
 

Dugnadsfest 
 
Holder vi på Fosenkaia lørdag 30. september fra kl 15 og utover. Av ting 
som skal gjøres før vinteren er beising av bord og benker, rydding, 
innbæring av fløttmannsbåt og annet. Dette blir også avslutningskveld for 
kaféen. Heidi og Oddgeir sørger for tørt og vått. Tilleggsdugnad holder vi 
onsdag 4. oktober for gjenstående arbeid. Møt opp alle som vil kombinere 
litt arbeid med sosialt samvær.  
 

Matkveld i oktober 
Lørdag 21. oktober inviterer mat- og festivitasgruppa til bords på 
Gulskuret kl halv åtte. På menyen står både gammelsalta sei og boknafisk, 
med tilbehør.  Påmelding innen onsdag 18. oktober på liste som blir hengt 
opp på skuret, eller til Ivar Soknes tlf. 90 12 06 43 
 

Medlemskveld i oktober 
  

Onsdag 25. oktober kl. 19 vil Berit Ane Andersen kåsere og vise bilder fra 
sin store sjøreise (i rullestol) med briggen ”Tanicous” fra Belfas til Cardiff. 
Kanskje noe å ta etter for vår egen flåte av båter? 
 

Julebordet 
Datoen for julebordet er satt til lørdag 9. desember. Det vil foregå i 
tradisjonelle former fra kl. 19:30. Også her påmelding på liste på skuret 
eller til Oddgeir stuert 93 66 62 15 eller Ivar 90 12 06 43 innen onsdag 6. 
desember. 
 

Flatbrødbaking 
vil foregå helgene 14.-15. oktober samt 18.-19. november på Gulskuret. 
Brødet blir spist på de dertil følgende matkveldene. Alle dager kl. 11-17. Ta 
med kjevle, forkle og baksteklede hvis du har. Påmelding til Berit Opsal tlf. 
91 32 43 35 eller Ivar Soknes tlf. 90 12 06 43 
 

 

BYBLEKKA
Meldingsblad for Kystlaget Trondhjem 3/2006  

 



 

Siste nytt fra Trondheim havn: 
Stengningen av Skansenløpet er utsatt til 1. november, og brua vil i hele 
oktober ha åpning hver dag kl. 10-11. I tillegg vil den på fredager ha 
åpning kl. 17-18 og 21:30-23. Ut september forblir åpningene som 
tidligere i sommer: kl. 10-11, 17-18, 21:30-23, samt 6-7 på hverdager. 
Fra 1. november vil Skansenløpet være helt stengt, frem til våren 2008. 
 
Til vinteren vil det være mulighet for å forhåndsbestille bruåpning østover, en 
gang for dagen, på kveldstid. Rekkefølgen på åpningene av bruene vil være: 
1. Jernbanebrua (ved Trondheim sentralstasjon),  
2. Brattørbrua, Verfsbrua, Nidelv vegbru og -jernbanebru. (åpnes samtidig) 
3. Jernbanebrua (ved Trondheim sentralstasjon). (for inngående trafikk) 
Bruåpninger bestilles hos havnevakta ved Trondheim Havn senest kl 14.00 
dagen før åpning, tlf. 911 12 600 eller e-post havnevakt@trondheim.havn.no.  
 
Informasjon blir lagt ut fortløpende på Trondheim havn sine hjemmesider 
www.trondheim.havn.no . Det er utplassert en strømmåler i Nidelva nær 
kanalen, og målingene fra denne vil bli lagt ut på havnas nettsider. Det er 
også planer om taubåt tjeneste enkelte dager (vil bli annonsert av havna). 
Kystlaget vil disponere ca. 40 m kailengde på utsiden av kanalen under 
anleggstiden. Det er i skrivende stund ikke klart hvor dette blir. 
--------------------------------------------------------------------------------- 
Korsang på Fosenkaia?  Vi prøver å dra i gang et blandakor, med 
maritimt preget reportoar. Kontakt dirigent/initiativtaker Tonje Merete 
Smidsrød på tlf. 97 13 72 61 eller kom på informasjons/oppstartsmøte på 
Gulskuret tirsdag 24. oktober kl 20. 
Neste rådsmøte berammes onsdag 18. oktober – på Gulskuret kl. 19. Her 
møter representanter for alle gruppene. Og husk, alle medlemmer har møte- 
og tale-rett. 
Uten en tråd på Fosenkaia. Kystlaget har nå innstallert et trådløst 
nettverk i Gulskuret. Har du drømt om å sitte ute på kafeén eller i en båt og 
surfe på nettet, og ikke bare på bølgene? Nå har du sjansen. 
Motorgruppa starter opp sesongens aktiviteter hver onsdag fra 27. 
september, fra kl. 18 og utover. Vel møtt til alle nye og gamle medlemmer. 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

Vellykket kafésesong 
Vi på kafe Skuret vil med dette takke Kystlagets medlemmer for besøk i år, og 
vil ønske velkommen igjen sommeren 2007. Det har vært en travel sommer 
med mye fint vær. Bord og benker fikk et strøk beis under vårdugnaden, 
andre strøket tar vi i slutten av september. Håper på å se enda fler av lagets 
medlemmer på Kafe Skuret, av flere kalt byens fineste uteservering. Vi er 
åpne for forslag og idéer fra medlemmene om arrangementer og 
underholdning. Og husk - mannskapet gjør båten, - og Fosenkaia er stedet de 
fleste treffer kjentfolk på en godværsdag, takk for i år! 
 
Hilsen Heidi,  
www.kafeskuret.no  tlf: 41026933 

Kaféverten kan puste ut etter sommeren 
Byblekkas redaktør treffer Heidi en rolig formiddag en av de siste 
sommerdagene i september, og spør om hvordan hun oppsummerer sesongen. 
Hva tror du gjør at kafégjestene liker seg på Fosenkaia? 
Vi har stor variasjon blant gjestene, når det gjelder alder, geografi og 
livserfaring. Her finner folk bedre plass og mer ro enn på mange andre 
utesteder i byen. En kan føle seg vel uansett om en har press i buksa eller 
arbeidsklær på. For en del byfolk gir nok også Fosenkaia en ”turfølelse” i 
godvær. I år er det mange nye gjester som har oppdaget plassen, og det 
gleder meg. Mange har også kommentert synet og lukten av gamle båter, og 
er interessert i historien til kystlaget. 
Er du fornøyd med den kystkulturelle profilen på kafèen og Fosenkaia? 
Ja, jeg vil si at vi har et troverdig miljø. Båtshaker henger ikke bare til pynt, 
men brukes faktisk på kaia. Min far brukte å si ”på skips” når noe skal gjøres 
raskt og effektivt, og kanskje er stilen en mellomting mellom gamle kafé Gåsa 
– hvor jeg arbeidet – og en båt. Vi er jo ved et trafikk-knutepunkt, og mange 
reisende som kommer innom opplever jeg som mer bevisst underveis enn oss 
fastboende. Vi tar denne perlen for gitt liksom. 
Hvordan opplever du som kafédriver Kystlagets medlemmer? 
Det er et stort mangfold, og forholdet til sjø og båt holder jo laget sammen. 
Med mange idealister og skippere på egne skuter kan det være en utfordring 
for laget å bli enige noen ganger. Men når man blir enige, er den praktiske 
støtten enestående. Alt fra råtne gulv til sundgåtte toalettskåler blir ordnet i en 
fei. Og så blir det for meg litt ensomt midt på sommeren, når nesten alle 
medlemmene er bortreist, og det er bare gjestene igjen… 
Vil du gjøre noe annerledes neste år? 
Vi ønsker å gi gjestene et bredere mattilbud. Planene om dagens middag og 
catering ble ikke gjennomført i år, men er ikke lagt på is. Lagets medlemmer 
kan forresten gjerne ta kontakt ved behov for mat/servering og få et tilbud, 
enten det er koldtbord eller selskapsmat, eller ei gryte. Videre satser vi på å få 
til mer felles med fløtmannen. Litt kosmetisk pussing utendørs håper jeg også 
på, samt godt vær! 

 
Heidi Reitan, Oddgeir Skjervø og Lisa Chruickshank heiser flagget da kaféen 
startet opp i mai. 


