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Landsstevnet ble en virkelig folkefest!

Kontaktpersoner i Kystlaget Trondhjem:
Høvedsmann (leder)
Halskar (kasserer)
Stuert
Skurbas (skuransvarlig)
Kaibas (kaiansvarlig)
Skrivar (sekretær)
Kaibas-vara

Egil Eide
Audun Podsada
Jorunn Kristin Brandsø
Torstein Olsen
Sten Cato Nordsæther
Odd-Geir Kristiansen
Svein Nordhammer

416 91 512 hovedsmann@kystlaget-trh.no
901 85 533
halskar@kystlaget-trh.no
454 67 618
stuert@kystlaget-trh.no
950 54 687
skurbas@kystlaget-trh.no
922 09 334
kaibas@kystlaget-trh.no
913 43 773
skrivar@kystlaget-trh.no
957 92 308 kaibas-vara@kystlaget-trh.no

Aktivitetsgrupper m.m.:
Auskaran
Båtbyggergruppa
Dokumentasjon/arkiv
Flytebryggegruppa
Småbåtgruppa
Smedgruppa
Hansteengruppa
Båtlaget Hermes
Mat og festivitas
Fartøygruppa
Motorgruppa
Ferjegruppa
Båtlaget Nidaros
Handverksgruppa
Levende kanalhavn
Studieveileder

Carsten Elfenbein
918 25 908
auskaran@kystlaget-trh.no
Bao Quoc Le
466 83 918 baatbyggergruppa@kystlaget-trh.no
Per Kristian Rognes
907 41 054
arkiv@kystlaget-trh.no
Marius Petter Wick
406 06 221
flytebrygga@kystlaget-trh.no
Halldor Olafsson
948 11 874
smaabaatgruppa@kystlaget-trh.no
Håvard Wilson
476 68 408
smia@kystlaget-trh.no
Vladimir Voracek
483 30 625
v.voracek.trd@gmail.com
Arnstein Hansen
900 19 801
hermes@kystlaget-trh.no
Jorunn Kristin Brandsø 454 67 618
matogfest@kystlaget-trh.no
Dag Linhjell
902 24 183
fartoygruppa@kystlaget-trh.no
Svein Nordhammer
957 92 308
motorgruppa@kystlaget-trh.no
Johan Terje Lines
915 67 816
stoksundferja@kystlaget-trh.no
Kjetil Sildnes
411 47 160
nidaros@kystlaget-trh.no
Anne Gismervik
917 40 433 handverksgruppa@kystlaget-trh.no
Trygve Gjermstad
995 41 805 levendekanalhavn@kystlaget-trh.no
Ingrid Berg
909 14 494
studieveileder@kystlaget-trh.no

Motta Byblekka på e-post
Vi forsøker å få sendt Byblekka til flest mulig på e-post slik at vi sparer porto og arbeid med
frankering og utsendelse.
Ønsker du å motta Byblekka på e-post, så send beskjed til skrivar@kystlaget-trh.no

Foto: Roald Nakstad

EN STOR TAKK TIL ALLE FRIVILLIGE!
Jeg håper alle bryggesjauere har fått like gode tilbakemeldinger som jeg har fått, fra mange
besøkende på Fosenkaia under Forbundet KYSTENs landsstevne 2019! Dere har all grunn
til å være stolte av egen innsats, for dette ble virkelig lagt merke til og kommentert i bøtter
og spann. Det foreløpige regnskapet er også hyggelig lesning, slik at det vil bli kroner å drive
for framover, til beste for Kystlaget Trondhjem og medlemmene.
De frivillige blir invitert til en avslutning per epost i nærmeste framtid og inntil da må jeg
bare få si: VEL BLÅST!
Helge Meyer, Stevneleder

Kulturminnedag 14. september
Lørdag 14. september er det igjen
kulturminnedag på Fosenkaia der vi åpner
skurene, viser fram små og store båter,
starter opp en båtmotor eller to, samt at
håndverksrommet og smia er åpen mellom
kl 11 og 15. Ta med deg venner og bekjente
til Fosenkaia og opplev aktiviteter og
kystkultur. Det blir salg av tørrfisk og Tskjorter!

Havets festbord 12. oktober

Mat- og festivitasgruppa ønsker alle
kystlagsmedlemmer velkommen til havets
festbord på Gulskuret – Fosenkaia lørdag
12. oktober kl 19.30. Pris: kr 300,Dette er kvelden for å nyte god sjømat!

Bindende påmelding innen onsdag 2.
oktober kan skje på lista som henger på
møterommet eller til: Jorunn Brandsø /
454 67 618 jorunnkristin54@gmail.com
Husk å medbringe egen drikke til maten.
Hjertelig velkommen!

Søndagskafé

I høst starter søndagskaféen på Gulskuret
opp igjen søndag 20. oktober kl 12 – 15.
Velkommen til vafler, kaffe og en trivelig
prat!

Høstdugnad på Fosenkaia
Høsten nærmer seg og da er det tid for å
forberede vinteren. Det blir dugnad på
Fosenkaia tirsdag 8. oktober og onsdag 9.
oktober kl 17:00 for å rydde bord og
benker og forberede innsetting av båter i
Gulskuret.

Småbåtgruppa

kystlagets aktiviteter som Kystens Dag og
Kulturminnedagen. Med jevne mellomrom
organiseres det også kurs av varierende
lengde i regi av småbåtgruppa.
I dag disponerer småbåtgruppa 3 båter:
Fløtmann, Futen og Fønix II.
Fløtmann: De fleste i kystlaget kjenner nok
til Fløtmann og har kanskje vært fløtmenn
og rodd passasjerer over kanalen mellom
Ravnkloa og Fosenkaia.
I vinter skal båten gjennomgå større
renovering der planen er å tilbakeføre
båten til opprinnelig tradisjonelt uttrykk. I
løpet av båtens 22-årige historie har den
blitt reparert og vedlikeholdt med
varierende hell. Båtbygger Vegard Rye
Carlsen skal bistå kystlaget til å gjøre
Fløtmann til en smykke på kanalen.
Futen er en åfjordsseksring. Båten ble gitt
til kystlaget av NTNU lærerutdanningen og
ble brukt som "materiale" i kurs om stell og
vedlikehold av åfjordsbåt. Futen er nå i
meget god stand og brukes flittig av
gruppas medlemmer. Den er en god seiler
både med sneseil og råseil.
Fønix II er en 15-fots oselvar som i løpet av
tre år har nå blitt pusset opp til å skinne
på kanalen. Den ble hentet i fra Jonsvatnet
der den lå i meget dårlig forfatning.
Det eksperimenteres i disse dagen med lite
spriseil på Fønix II. Det blir spennende å se
om den er like lettseilt som den er lettrodd.
I tillegg har småbåtgruppa mye felles
aktivitet med båtlaget Auskaret som
disponerer
den
26-fots
listrifiserte
åfjordsbåten Auskaret!
Alle er hjertelig velkomne! Ta kontakt med
halldor.olafsson@gmail.com

Kurs i flatbrødbaking lørdag 9.
november

Har du lyst til å lære å bake flatbrød på
tradisjonelt vis? Vi arrangerer kurs i
flatbrødbaking lørdag 9. november kl 0900.
Påmelding til Lillian Danielsen, epost:
lillian.danielsen@hotmail.com

Mat- og festivitasgruppa
Har du lyst til å lære mer om
mattradisjoner og være med å lage trivelige
matkvelder på Fosenkaia? Mat- og
festivitasgruppa tar gjerne imot nye
medlemmer. Ta kontakt med Jorunn
Brandsø, tlf. 454 67 618
jorunnkristin54@gmail.com

Kurs i flatbrødbaking:
 Lørdag 9. november

kl.09:00

Julebord med lutefisk:
 Lørdag 30. november

kl.19:30

Høstdugnad:
 Tirsdag 8. oktober
 Onsdag 9. oktober

kl. 17:00
kl. 17:00

D5L Fritidsskipperkurs
Endelig blir det kurs i D5L Fritidsskipper! I
samarbeid
med
Midtnorsk
Båtskole
arrangerer vi et 120-timers kurs som
inkluderer 1 – 2 dager praktisk trening om
bord i båt. Kurset vil gå over 3 helger
(alternativt 2 helger + noen kvelder) og
starter i oktober etter nærmere avtale.
Ordinær pris inklusive læremateriell er kr.
16.600,- og medlemmer av Kystlaget
Trondhjem får 30% rabatt. Les mer på:
https://mnbaatskole.no/kurs/
fritisbatskipper/
Kontakt Arne R. Johnsen, Tlf. 45610407
Epost: post@mnbaatskole.no
Påmeldingsfrist: 20. september.

Aktiviteter høsten 2019
Kulturminnedag på Fosenkaia
 Lørdag 14. september kl.11:00 – 15:00

Har du lyst til å tilegne deg eller bidra med
kunnskap om tradisjonelle småbåter eller
bare få tilgang til småbåtene for seil eller
rotur på sjøen? Småbåtgruppa ønsker seg
flere medlemmer! Aktivitetene varierer etter
årstidene men dreier seg i hovedsak om
vedlikehold og bruk av gruppas småbåter.
I tillegg deltar selvsagt småbåtgruppa i

Aktivitetskvelder på Fosenkaia:
 Onsdag 2. oktober
kl.18:00
 Onsdag 6. november
kl.18:00
 Onsdag 4. desember
kl.18:00

Havets festbord:
 Lørdag 12. oktober

kl.19:30

Rådsmøter:
 Torsdag 19. september
 Torsdag 7. november

kl.19:00
kl.19:00

Temakvelder:
 Torsdag 3. oktober
 Torsdag 21. november

kl.19:00
kl.19:00

Kurs i smiing
Nå har du anledning til å ta et 10timerskurs i smiing i kystlagets smie i
Blåskuret. Kurset arrangeres lørdag og
søndag 16.-17. november kl. 10-15 og tar
hovedsakelig
for
seg
grunnleggende
smiteknikker. Målet er at deltakerene skal
inspireres
til
egenutvikling
og
bli
selvstendig nok til å begynne å øve selv.
Pris kr. 3200,- inkluderer materialer, koks
og lån av utstyr. Påmelding til Bao Quoc Le:
lebadquoc@gmail.com

