
 
 
 
Til:   Medlemmer av Kystlaget Trondhjem 
Astrid Selnes 
Klostergt. 78 A 
7030 TRONDHEIM 
 
Kontaktpersoner i Kystlaget Trondhjem  
Høvedsmann (leder):      Audun Podsada, Marie Michelets veg 9b, 7046 Trondheim                                                                     
                    901 85 533                        audun.podsada@elektroskandia.no 
Halskar (kasserer):          Frode Frydenlund, Breidablikv 112, 7020 Trondheim 

                 926 33 930                Frode.Frydenlund@sintef.no 
Stuert:           Jan-Tore Sletvold, Øvre Kvålsvei 13, 7039 Trondheim 
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Vår Fløtmann, Clamer Meltzer, skal i slutten av mars være med og ro vengbåten «Enigheten af Bergen» til Lærdal, samme rute som Eidsvollsmennene i 1814. 

Kystlaget Trondhjem 25 år  
Kystlaget Trondhjem har gleden av å invitere til seminar og jubileumsfest lørdag 8 mars.  
 

Program Seminar: (Nova Hotel, Cicignons plass, 5 min fra Fosenkaia) 
1500 - 1515  Velkommen og åpning av seminaret 
1515 - 1600  Bygging av jakta "Det gode liv" v/Einar Borgfjord 
1600 - 1645  "Alt inne - og det meste ute. Kvinneliv på kysten" v/Inga Elisabeth Næss 
1645 - 1715  Kaffepause 
1715 - 1830  Kystlaget Trondhjem 25 år v/Ole Martinsen 
1900 -  Jubileumsfest på Gulskuret, Fosenkaia med skreimiddag. 
 

Pris: Jubileumsmiddag, (inkl. 2 enheter drikke) kr. 400,- (Seminaret er gratis). 
Påmelding for jubileumsmiddag til: 
Anne Mari Frendal tlf. 73945730/ 90941208      e-post: jfrendal@online.no 
eller Ivar Soknes    tlf. 90120643                        e-post: ivarsokn@online.no 
Påmeldingen åpner 12. februar! 
NB: Det er kun kapasitet til 90 personer på middagen - det gjelder å være først til mølla! 
Har du bilder fra kystlagets historie? - send dem til egil@navartech.no slik at vi får 
vist dem fram på jubileumskvelden.  Ta gjerne med musikkinstrument til allsang! 

 

Medlemskveld torsdag 
6. februar kl. 19:00 

 

Fesk og feskmat seks dagar i 
veka - om tradisjonsmat på 
kysten  
 

Sølvi Skarsvåg er levende opptatt av 
tradisjonsmat og har tidligere gitt ut 
kokeboka «Mat æ lage på Frøya – 
Tradisjon, ugras og agn». 
Denne boka er resultatet av et åtteårig 
prosjekt hvor Skarsvåg har tatt for seg 
tradisjonell behandling av fisk, og 
oppskrifter på hverdagsmat fra Frøya.  



Årsmøte og valg 
Innkalling til årsmøtet 19. februar 2014 
kl. 18:00 blir sendt ut sammen med 
dette nummeret av Byblekka. 
Årsmøtepapirer legges ut til gjennomsyn 
på Gulskuret og på www.kystlaget-
trh.no onsdag 5. februar. 
 

Fløtmann 

 
 
Fjorårets sesong ble ingen stor suksess. 
Grunnen til dette er mange, uten at jeg 
vil gå nærmere inn på det. Resultatet ble 
slik at jeg ble alene om å være 
Fløtmann. 
Jeg bemannet båten når jeg hadde tid og 
anledning. Situasjonen for sommeren 
2014 ser ikke lys ut. Med bare én som 
ror vil det være umulig å opprettholde 
noen som helst form for regularitet. 
Båten vil bare være sporadisk bemannet 
som den var i fjor. 
Dette er en uholdbar situasjon og 
Kystlaget trenger sårt flere roere som 
kan tenke seg å ta et tak, bokstavelig 
talt. Vi er nærmest forpliktet til 
Trondhjems bys befolkning til å holde 
denne flotte tradisjonsroingen levende.  
Kystlaget tilholdssted på Fosenkaia og 
planer om en fast tverrforbindelse fra 
Ravnkloa til Fosenkaia vil kunne legge et 
stort press på området for kommersielt 
bruk. Vi må derfor vise at Kystlagets 
tilholdssted som kulturbærer er på 
Fosenkaia. Fløtmann er en viktig del av 
denne tradisjonen. Kystlaget har derfor 

mye å vinne på at Fløtmannsdriften april 
- september vil fungere slik den er ment.  
 

Roing er en av de beste treningsformene 
vi har. De fleste store muskelgrupper 
blir trent med roing. Det sosiale aspektet 
med hyggelige og blide turister og 
bysbarn, gjør dette til en trivelig hobby. 
Du trenger hverken å være stor eller 
sterk for å ro over kanalen. Bare se på 
meg.  
Meld deg på som Fløtmann og støtt 
opp om Fosenkaia og aktivitetene der. 
Er du interessert, ta kontakt med Styret 
eller med Fløtmann Clamer. 
Oppstart er i år medio april. 

Med hilsen Clamer Meltzer 
Fløtmann   Mob: 414 22 616 

e-post: clamer.meltzer@ntebb.no 
 

Stoksundferja 
I høst har Stoksundfjerja vært på slipp 
på Kjerknesvågen og fått skiftet ut 20 
stk kjølbolter. I tillegg har skroget blitt 
malt i originalfarge samt at nytt 
bunnstoff er lagt på. Neste prosjekt er å 
renovere kobling og gir. Stoksundferja 
har fått tilsagn på kr. 62.500,- fra UNI-
Stiftelsen til dette arbeidet som skal 
utføres av HANMO AS.  
Så snart skjenkebevilling for ferja er på 
plass, vil den bli flyttet til kaia ved Kafé 
Skuret slik at den kan brukes til 
uteservering. 
Per dags dato er det 10 medlemmer i 
Fergegruppa, - vi skulle gjerne hatt flere. 
Alle nye og gamle medlemmer oppfordres 
til å betale årskontingenten kr. 200,-  så 
snart som mulig til konto: 1503.28. 
20139. 
 

Fartøygruppa - ny 
gruppe i Kystlaget 
I desember 2013 ble det dannet en ny 
gruppe i Kystlaget. Fartøygruppa 
erstatter den gamle Skøytegruppa som 
ble lagt ned samme tid. Roger Normann 
er valgt til leder mens Dag Linhjell ble 
nestleder. Årsmøtet 2014 vil foreta 
formell godkjenning av den nye 
Fartøygruppa. 

Kafé Skuret åpner til 
påske 
Kafé Skuret åpner for sesongen 2014 
lørdag 12. april, altså til påske, med 
begrenset åpningstid kl 11:00 – 18:00 
den første tiden fram til 1. mai. 
Kafé Skuret AS har ansatt Gabrielle 
Arnøy som daglig leder, hun drev også 
siste del av sesongen i fjor. Leif 
Skrøvseth ble i januar valgt inn i styret 
for Kafé Skuret AS. 
 

 
www.kyststevnet2014.no 

 

Fartøy til Landsstevnet? 
Kjenner du noen fartøy som ønsker å 
delta på Konvoi 2014 – kulturhistorisk 
flåte til Forbundet KYSTENs landsstevne 
2014 i Oslo?  Forbundet Kysten ønsker 
oversikt over hvilke fartøy som 
planlegger å delta fra Trøndelag. Kontakt 
Tore Friis Olsen tore@kysten.no 
 

Aktiviteter våren 2014 
Rådsmøter: (Gulskuret) 

• Torsdag 24. april          kl.19:00 
Årsmøte: (Gulskuret) 

• Onsdag 19. februar      kl.18:00 
Medlemskvelder: (Gulskuret) 

• Torsdag 6. februar        kl.19:00 
• Torsdag 13. mars          kl.19:00 
Skreikveld/jubileumsfest: 
25-års jubileumsfest         lørdag 8. mars 

Vårdugnad: 
• Fredag 25. april          fra kl.18:00 
• Lørdag 26. april          fra kl.11:00 
Fløtmannsdag: (Fosenkaia) 

• Lørdag 14. juni          hele dagen 
Arrangeres i samarbeid med Kystens dag 
på Sjøfartsmuséet. Dette blir en stor 
satsning for å markere vår 
tilstedeværelse og aktivitet på Fosenkaia.  
 

Trøndelagsstevnet 2014 
Innherred Kystlag skal arrangere årets 
Trøndelagsstevne på Kjerknesvågen. 
Dato er 4. - 6. juli, og arrangementet blir 
sammen med det tradisjonelle Båttreffet 
på Kjerknesvågen. Mer info kommer. 
 

Leie av Gulskuret 
Medlemmer av Kystlaget er velkommne 
til å leie Gulskuret til private 
arrangement. Prisen er kr. 1000,- per 
dag. Kontakt stuert Jan-Tore Sletvold, tlf 
919 23 919. 
 
 

 
www.trondheimsjofart.no 

Torsdagstreff 
Torsdagstreff arrangeres siste torsdag i 
hver måned, arrangementet er gratis.  
 

27. februar kl. 19:00 - 20:15 
Slaver i Trondheim? 
Terje Bratberg; byhistoriker og forfatter 
med særlig hjerte for Trondheim. 
Tidligere formann i Fortidsminne-
foreningen, nå ansatt i MiST. 
Når: 27. februar 19:00 - 20:15 
 

27. mars kl. 19:00 - 20:15 
Konsert - sjanti 
Sistranda mannskor kommer helt fra 
Frøya for å underholde oss denne 
kvelden. 
 

Motta Byblekka på epost 
Ønsker du å motta Byblekka på epost, 
send epost til egil@navartech.no


