
|Returadresse: Kystlaget Trondhjem, Fosenkaia Skur 40D, 7010 TRONDHEIM  
Adresseendring meldes til: Forbundet KYSTEN, Skur 28 Nordre Akershuskai,  
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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:        Audun Podsada, Nina Griegs vei 20, 7046 Trondheim  

        90 18 55 33 (mob)              audun.podsada@elektroskandia.no 
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 24, 7025 Trondheim 
          73 59 42 49 (p), 90 22 41 83               dag.linhjell@sintef.no 
Halskar - vara              Arnstein Hansen, Skavlands vei 11, 7022 Trondheim,  

       72 55 53 67 (p), 90 01 98 01 (mob)            arnshans@online.no        

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  
Fløttmannsgruppa  
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  
 
 

 
 

Dugnadskvelder 
for oppstart av kaféen blir onsdag 25. april. Møt opp på Fosenkaia 
fra kl. 18 og utover, for båtutsett, våropprydding, utsett av benker og 
bord og sosialt samvær. Er det noe sted i byen våren kommer 
tidligere? 
 

SESONGÅPNING PÅ KAFÉ SKURET  
tirsdag 1. mai fra kl 11 

Kafe Skuret ønsker alle medlemmer velkommen til en ny sesong. 
Kystlagets medlemmer vil også i år få tilbud på kaffe til kr 5,- og 0,5 l 
øl til kr. 43,-.  
Vi vil også servere dagens middag, 
hjemmebakt og diverse godt fra havet.  
Vil du bestille koldtbord, gryter, eller 
annen varm mat tar vi imot bestilling  
på tlf 73 10 53 24 / 41 02 69 33. På 
scenen vil det bli arrangert konserter 
og teaterforestillinger, sjekk 
www.kafeskuret.no for nærmere 
informasjon. Følg med i Adresseavisens 
"det skjer” spalte. VELKOMMEN 
GAMLE SOM NYE MEDLEMMER!  
 
Heidi, kafévert 
 

Trøndelagsstevne 
I år er dette trivelige stevnet lagt til Sula, i tidsrommet 6. til 8. 
juli. Kystlaget Trondhjem har påtatt seg arrangemen- tet i 
samarbeid med Kjeungen Kystlag. Vi trenger to-tre personer 
som har tenkt seg utover til Sula, og som kan gjøre en liten 
innsats som arrangør. Villige melder seg til høvedsmann Ola. 
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Fløttmannsdagen  -  Fosenkaias dag 
Kjære venner; igjen har det blitt vår og veldig hektisk med alle 
slags gjøremål etter  vinterdvalen. Det er så godt om våren når 
varmen kommer og det begynner å gro rundt deg. Sitter du en 
vårdag ved sjøen og hører sus i luften så kan det faktisk være 
vårtegnet,dgrågåsa, som trofast kommer. Da føler du noe. 
Men nå har jeg glemt meg igjen. DET er jo fløttmannsdagen den 
9.juni. Vi har et allsidig program som er for store og små. Vi 
starter ca. kl 1100 og holder på til 1600 offisielt. Program for 
dagen vil bli annonsert senere. Har DU noe du vil hjelpe til med 
er det  bare å mønstre på til mønstrings-sjefen 
Kjell Lindseth /  med mannskap .    Mob. 97126179 
VELKOMMEN  
                                       Kjell Lindseth 

 
Kaiplasser og broåpning 

Nidaros får tildelt en flytebryggeplass i ytre basseng for hele 
sommersesongen 2007. Kystlaget får også disponere 30m 
kailengde på kai 5, bak taubåtene, i påvente av passering 
inn/ut. Kaibas administrerer plassene, og alle må melde fra til 
han eller vara. Havna vil oppgradere med leidere og bedre 
fendring før de mindre skøytene kan bruke denne kaia. 
 
Midlertidig reglement for åpning av Jernbanebrua (Meråkerbrua), 
Brattørbrua, Verftsbrua og Nidelv Bru gjeldende fra 30.03.07 til 
26.08.07. 
Alle som ønsker broåpning søker Trondheim Havn senest kl 1400 dagen før 
åpning ønskes. Unntatt er åpninger lørdager, søndager eller helgedager hvor 
søknaden må være mottatt 2 dager før åpning ønskes.  
Åpning bestilles via Trondheim Havns webside www.tih.no (se skjema 
broåpning på høyre side) eller på telefon 73991710/91112600 til Havnevakta i 
Trondheim. 
Det er bestemt at broene åpnes inntil 3 ganger pr uke. Fortrinnsvis på 
onsdager 17:30, fredager kl 19:30, lørdager kl 09:30 eller søndager kl 19:30. 
Andre dager kan godkjennes ut fra formål. Størst fleksibilitet blir vist i 
forbindelse med høytider og for yrkesbåter. 
Informasjon til båtførerne: 
Det vil bli en periode på ca 15 min som båtene må ligge å vente ti påfølgende 
broåpning. Dette er problematisk når det er mye strøm i elva. Det er lagt ut en 
strømmåler ved Tavern som kan leses av på vår web-side. 
Det vil bli lagt opp til åpninger hvor vi tilbyr gratis taubåttjeneste. Båtene som 
ønsker dette må melde inn i god tid. Vi vil da samordne etterspørselen slik at 
den blir regulert til noen få åpninger på våren og til høsten. 

Koret Breiflabben 
Kystlagets kor "Breiflabben" er i god gjenge, men vi trenger 
flere sangere. Så langt er vi ca. 12  som møtes på torsdager. Vi 
skulle gjerne vært over 20. Så langt har vi fått i oppdrag å 
synge 1. mai under åpningen av Gulskuret og på Fløttmanns- 
dagen. Dirigent er korpsdirigent og førskolelærer Tonje Merete 
Smidsrød. Hun er en inspirator av de sjeldne og gjør øvelsene til 
en morsom opplevelse. Vi synger, drikker kaffe og hygger oss. 
Bli med da vel. Vi tar i mot dere med åpne armer. Det er ikke 
nødvendig med erfaring fra kor. Det eneste du trenger er 
sangglede. Neste øvelse er torsdag 26. april kl. 20.00 i 
Gulskuret. Velkommen.    Anne Asbøll 
 

Dirigent Tonje Merete 
Smidsrød, har evnen til å 
inspirere. 
  
 
Gutta tar kaffepause.  

-----------------------------------------------------------------------
Frist fra arbeidsutvalget for søknad om økonomisk støtte til 
grupper er 15. mai. 
 
En av Fosenkaias støttepillarer, Kalle, har påtatt seg å ro 
fløttmann i sommer, samt organisere de andre roerne. 
 
Laget skifter ut en del tønner, og vi vil selge gamle utrangerte 
tønner for kr. 100,- per stykk. Ta kontakt med skurbas hvis du 
er interessert. 
 
 


