
|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,  Jan Voigtsvei 29, 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 Trondheimjfrendal@online.no 
          73 94 57 30(p) , 90 10 43 75(mob) 
Kaibas - vara:        Dag Linhjell, Sigrid Johannsens vei 25, 7025 Trondheim 
          73 59 42 49 (p),  
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  
 
 

 
 

 
Innkalling til årsmøte 

 
lørdag 17. februar kl. 15 

på Gulskuret  
 

Saksliste: 
1. Konstituering / valg av referent, ordstyrer 
2. Årsmelding og regnskap for 2006 
3. Årsmelding fra aktivitetsgruppene 
4. Arbeidsplan og budsjett for 2007 
5. Årsmøtesaker 
6. Valg 

 
Sakspapirer vil bli lagt ut på Gulskuret 14 dager før møtet. 
Frist for skriftlige forslag til årsmøtesaker er 10. 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. 
 
 

Årsmøter i aktivitetsgrupper 
 
Avholdes i Gulskuret for:  
Vengbåtgruppa (Nidaros)  onsdag 7. februar kl. 19 
Skøytegruppa   fredag 9. februar kl. 18 
Flytebryggegruppa   onsdag 14. februar kl. 19 
Fløttmannsgruppa   torsdag 15. februar kl. 19 
 
De andre gruppene har vi ikke fått meldinger om ennå. 
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Årsmelding 2006 
Årsmøte ble holdt 11. februar 2006. 
Arbeidsutvalget har hatt 5 møter og Rådet 2 møter i årsmøteperioden. 
Det er utgitt fire nummer av Byblekka 
Den økonomiske situasjonen er bra. 
Årsmeldingen er lagt opp etter punktene i arbeidsplanen. Årsmeldinger fra gruppene 
kommer i tillegg til denne.  
Markering av aktiviteten på Fosenkaia 
Fløttmannsdagen ble arrangert 10. juni. En egen gruppe (Kjell Lindseth, Heidi Reitan, 
Berit Ane Andersen og Tore Kraakmo) påtok seg ansvaret for arrangementet, som 
inkluderte motorer på kaia, redningsskøyta m/brannsprøyte, omvisning med byantikvaren 
på kanalen og dåp av kong Neptun.  
Kafedriften 
Driften av kafeen ble også i år 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 også arrangert konserter. Kafedriften har sikret lagets økonomi. 
Nordre avlastningsvei 
Laget har vært i dialog med havna om åpningstider og liggeplasser på utsiden. To møter 
med havnekaptein Kleiven er avholdt. Stengningsperioden av Skansenløpet startet 1. 
november og vil vare frem til 30. april 2008. Det vil bli åpning gjennom broene østover 
en gang i døgnet. Inntil videre disponerer Kystlaget ca. 30 m kaiplass i Ytre basseng. 
Medlemsmøter og kulturinnslag 
Det ble avholdt tre medlemsmøter i vår og ett i høst. Onsdager er fortsatt ”møtedagen” 
for medlemmer i laget. 
Den nystarta mat- og festivitas-gruppa har arrangert skreikveld, gammelsalta sei & 
boknafist og julebord. Også i år var julebordet fulltegnet med 80 påmeldte deltakere.  
Det ble arrangert båtførerprøve og flatbrød & potetkake-helg.  
Kystlaget Trondhjem stilte med 2 båter (Livet og Nidaros) på Fylkeskystlagets stevnet. 
Styrke kystlaget 
Målsettingen er å øke medlemsoppslutningen. Kystlaget Trondhjem har 321 medlemmer 
pr. 29. januar 2007 mot 330 ved forrige årsmøte. Aktiviteten har vært konsentrert om 
kafedrift og aktivitet i gruppene og enkelt personer. 
Arbeid med å få med flere ungdommer er fremdeles påkrevd. 
Trondheim havn påbød videre utbedringer av det elektriske anlegget i Gulskuret / kaféen, 
og påpekte samtidig at en del av gulvet var råttent. Vi fikk til en avtale, hvor Kystlaget 
(skurbas) påtok seg å reparere gulvet mot at havna påkostet utbedringene av det 
elektriske. Det fungerte til alles tilfredsstillelse. 
Gasskomfyren er installert. 
De to rommene som er igjen på loftet er ikke ferdigstilt. Etter vedtak i AU i høst ble 
arbeidet stilt i bero, med forslag om å ta det opp til ny vurdering på årsmøtet. 
Et dataanlegg er installert, med internett og trådløst nettverk 
Ta opp kystkulturaktiviteter i Trondheim 
Fløtmannen ble drevet gjennom sommersesongen, til stor glede for publikum.  
Samarbeid med Folkemuseet på Sverresborg 
Medlemmene i kystlaget var spesielt invitert til åpningen av utstillingen ”100 år med 
damp” på sjøfartsmuseet. 

Revitalisere Fosenkaigruppa 
Det har ikke lyktes AU å revitalisere  ”Fosenkaigruppa” for å videreutvikle Fosenkaia 
som fast plass for verneverdige skip, museumsskip og kystkultur. 
 
Ola Eiken/sign/  Jürgen Meinert/sign/  Oddgeir Skjervø/sign/ 
Høvedsmann  Halskar    Stuert 
 
Frank Rønneberg/sign/ Werner Sivertsvik/sign/ 
Skurbas   Kaibas 
------------------------------------------------------------------------------- 
Koret Breiflabben holder frem med sangøvelser torsdag 8. februar og torsdag 22. 
februar kl. 20 på Gulskuret. Nykommere er fremdeles hjertelig velkommen til 
uhøytidelig og trivelig sang, uten noen krav til stemmeprakt. Det siktes mot en opptreden 
på skreikvelden. 
 

Mat&festivitasgruppa inviterer alle kystlagets 
medlemmer til skreikveld! 
Vårens beste eventyr går av stabelen lørdag 17.mars kl. 19 i Gulskuret. 
Påmelding kan skje på følgende vis: 
Lista som blir hengt opp i møterommet på skuret, eller til 
Oddgeir tlf. 93 66 62 15/ 72 88 98 48 eller til 
Ivar tlf. 90 12 06 43/ 73 52 75 69 eller med e-post ivarsokn@online.no    
Vi ønsker alle hjertelig velkommen  
                                                        Ivar 
 

Medlemskvelder 
Onsdag 14. februar kl. 19 på Gulskuret: 
Nordsjøseilas uten GPS og kompass 
Lena Børjesson og Lars Otto Eide forteller og viser bilder fra seilasen fra Bergen til 
Færøyene og tilbake til Norge. Lena som er sjøbrukslærer på Fosen folkehøgskole, 
er av de som vet mest om navigasjon uten instrumenter. På sommerens seilas var 
det en ”skjult” GPS om bord, slik at de kunne sammenligne strekningen de trodde 
de hadde tilbakelagt med fasiten. 
 
Onsdag 21. mars kl. 19 på Gulskuret: 
Naturoppsynets kystseksjon - oppgaver på Trøndelagskysten  
Otto Okstad og Georg Bangjord fra Statens naturoppsyn forteller om hva kystseksjonen 
arbeider med. De vil orientere om regelverk, oppgaver og utfordringer på kysten av Sør-
Trøndelag, om verneområdene som naturoppsynet har ansvaret for, og de viktigste artene 
av sjøfugl og sjøpattedyr (som sel, hval, mv.) som lever på Trøndelags-kysten. 


