Returadresse: Kystlaget Trondhjem, Fosenkaia Skur 40D, 7010 TRONDHEIM
Adresseendring meldes til: Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, NO-0157 Oslo
e-post: forbundet@kysten.no tlf : 22 42 42 82

Til: Medlemmer av Kystlaget Trondhjem

Livar Rødsten
Tonstadbrinken 31
7091 TILLER
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
916 23 919
post@farmers-produkter.no
Skurbas (skuransvarlig): Marius Petter Wick, Tillerringen 46, 7092 Tiller
marius.petter@gmail.com
406 06 221
Kaibas (kaiansvarlig):
Per Kristian Rognes, Schøllers gate 12, 7043 Trondheim
907 41 054
prognes@frisurf.no
Skrivar:
Egil Eide, Martin Kregnes vei 51, 7091 Tiller
egil@navartech.no
416 91 512
Sten Cato Nordsæther, Eklestrøen 4, 7036 Trondheim
stencato@yahoo.no
922 09 334
Kaibas - vara:

Aktivitetsgrupper m.m.:
Auskaran:
Hans Gøran Eriksson 918 45 767
hans.joel@gmail.com
Båtbyggergruppa: Aksel Jørgensen
908 27 906
akseljor@hotmail.com
Dokumentasjon/arkiv: Per Kristian Rognes 907 41 054
prognes@frisurf.no
Flytebryggegruppa: Jan Wickstrøm
954 98 200
jan.wickstrom@ntnu.no
Fløtmannsgruppa: Karsten Reppe
905 40 431
karsten.reppe@gmail.com
Færinggruppa:
Odd Ketil Berdahl
970 23 601
ketilob@broadpark.no
Hermes Horde:
Arnstein Hansen
900 19 801
arnstein@oloyan.com
Mat- og festivitasgruppa: Ivar Soknes
901 20 643
ivarsokn@online.no
Kulturgruppa:
Skøytegruppa:
Styret v/Audun Podsada
marius.petter@gmail.com
Motorgruppa:
Marius Petter Wick
406 06 221
Ferjegruppa:
Johan Terje Lines
915 67 816
j-terl@online.no
"Kapt. Dyre":
Sten Cato Nordsæther 922 09 334
stencato@yahoo.no
Vengbåtgruppa:
Ingrid Berg
909 14 494
inganbe@yahoo.com
Handverksgruppa: Sølvi H. Brandsø
470 56 933 solvi.helen.brandso@gmail.com
Studieveileder:
Astrid Wale
932 12 178
a-wale@online.no
(Ev. feil/mangler i lista meldes skrivaren.)
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Ny webside til Kystlaget Trondhjem: www.kystlaget-trh.no

immateriell kulturarv der tradisjoner og
metoder fremdeles beherskes og holdes i
hevd av et minkende antall fiskere langs
kysten. Gjennom utallige generasjoner
har
sjølaksefiske
vært
viktig
for
sjølbergingen langs Norges kyst. Det er
lenge siden de første fangstredskaper ble
satt i sjøen, redskaper som var temmelig
lik noen av de som er i bruk i dag. Det er
i dag ca 3000 registrerte sjølaksefiskere i
Norge. Antallet går sterkt nedover i takt
med minkende villaksbestand og stadig
strengere reguleringer.
Sjølaksefiskerne og deres fiskerettigheter
er under sterkt press fra sportsfiskere og
elveeiere som sammen med forvaltningsmyndighetene
ønsker
å
fase
ut
sjølaksefisket til fordel for elvefisket.
Sjølaksefiskerne består av jordnære

Etter lang tids venting har Kystlaget Trondhjem fått en ny og moderne hjemmeside.
Stor takk til André Sæther Berger for hjelp til å lage den nye hjemmesidensiden!

Kystlaget Trondhjem
adopterer sjølaksefisket
med kilenot som
kystkulturminne

Som en del av kampanjen Adopter et
kystkulturminne
har
Kystlaget
Trondhjem valgt prosjektet Sjølaksefiske
med kilenot. Dette fisket er med sin over
100-årige historie et godt eksempel på

kystfolk som har begrensede ressurser
til å få gjennomslag i media. Det er
derfor viktig at vi støtter og tar vare på
denne levende delen av kystkulturen før
den forsvinner for godt.
Ved å adoptere sjølaksefisket ønsker
Kystlaget Trondhjem å løfte fram
kystkulturen
og
kystbefolkningens
rettigheter i samfunnet samtidig som vi
kan legge til rette for formidling av
kunnskap om sjølaksefisket. Kystlaget
vil
innlede
samarbeid
med
sjølaksefiskere i Trondheimsfjorden der
interesserte kystlagsmedlemmer kan få
et innblikk i røkting av not og foredling
av fangst (salting/røyking) samt at vi vil
invitere sjølaksefiskere til å holde
foredrag om notbruk og fangstmetoder i
våre fora. Det vil bli laget en
temautstilling
om
kilenotfisket
i
Kystlagets lokaler på Fosenkaia. Mer
informasjon kommer på våre nettsider.

Medlemskveld onsdag 13. mars kl. 1900

Redningsselskapets
arbeid i Trøndelag
Vi får besøk av Kristin Wiig Sandnes og
Inger Korshavn som vil orientere om
Redningsselskapets arbeid med
sikkerhet og redning til sjøs samt hva de
kan tilby av kurs og opplæring.

Velkommen til en spennende kveld på
Gulskuret!

Nye styremedlemmer
På årsmøtet 20. februar ble det valgt inn
følgende styremedlemmer:
Høvedsmann: Audun Podsada (gjenvalgt)
Skurbas:
Marius Petter Wick
Stuert:
Jan-Tore Sletvold
Kaibas vara: Sten Cato Nordsæther
Skrivar:
Egil Eide (gjenvalgt)

Ny kafédriver til
Kafé Skuret
Vi har nå skrevet kontrakt for drift av
Kafe Skuret 2013 med en ung dame på
27 år som heter Therese Walseth. Hun
er mor til 2 barn på 6 og 7 år og har nå
flyttet tilbake til byen hun forlot som 16åring. Hun har tidligere erfaring fra
Kystlosen i Lysøysund, som hun drev
sammen med sin samboer på den tid.
Hun ble jo rikskjendis da de fikk besøk
av Hellstrøm der ute.

Se programmet her:
http://www.tv3play.no/play/235566/?a
utostart=true
Kafé Skuret planlegger sesongåpning
lørdag 27. april.
Vi ønsker henne velkommen og lykke til!

Båtlaget Nidaros har
barket seil i vinter
I løpet av vintersesongen har Båtlaget
Nidaros brukt noen kveldstimer på å
impregnere seglet, med barkelåg i
Gulskuret. Garn, tauverk og segl av
naturmaterialer måtte behandles for å
motstå råte, og barking er en naturmetode for dette. På 1920 tallet var det
egne barkerier langs kysten som tok i
mot garnbruk fra fiskerne og leverte dem
ferskbarket tilbake.
Første kveld laga vi lågen, og det krevde
litt arbeid.
Oppskrift:
• 200l vann,
• 8 kg salt,

• et par never soda og
• 20 kg knust bark (som må knuses
hvis den er for grov)
Vi la barken inni en presenning og
hoppet på den til den ble passe knust.
Alt has oppi et stort barkekar.
Dette skal stå noen dager til det er passe
surt, ph-verdi på 6.
Andre kveld sjekket vi først at lågen
hadde riktig ph. Den var litt lav (sur) så
vi blandet ut en neve kaustisk soda i litt
varmt vann og hadde oppi. Deretter la vi
begge seilene oppi. Stappet godt og la
noe tungt oppå, så seilene ble dekket av
barkelåg.
Siste kveld (etter fra ca. to-tre døgn til en
uke) skal seglene tas ut av lågen og
henges opp til tørk.

Medlemskveld onsdag 10. april kl. 1900

Sjølaksefisket med kilenot
– levende kystkultur i
praksis

Arnt Frøseth fra Byneset holder foredrag
om sjølaksefiskets historie, nåtid og
fremtid. Arnt driver aktivt sjølaksefiske
og er leder av Sør-Trøndelag Grunneigar
og Sjølaksefiskarlag.

Velkommen til en spennende kveld på
Gulskuret!

kl.19:00
kl.19:00
kl.19:00

Aktiviteter våren 2013
Styremøter: (Gulskuret)
• Tirsdag 12. mars
• Tirsdag 16. april
• Tirsdag 14.mai

• Tirsdag 11.juni
Rådsmøter: (Gulskuret)
• Onsdag 24. april

kl.19:00

kl.19:00

Medlemskvelder: (Gulskuret)
• Onsdag 13. mars
kl.19:00
• Onsdag 10. april
kl.19:00

Fløtmannsdag:
• Lørdag 15. juni på Fosenkaia

Vårdugnad på Fosenkaia:
• Fredag 19. april fra kl.18:00 og
• Lørdag 20. april fra kl.11:00

Trøndelagsstevnet

Trøndelagstevnet blir i år på Brakstad
hamn på Jøa 13.-15. juli.
Mer info på: www.joakystlag.no

Mer info på: www.alstahaug-kystlag.no

Motta Byblekka på epost

Vi forsøker å få sendt Byblekka til flest
mulig på epost slik at vi sparer porto og
arbeid med frankering og utsendelse.
Ønsker du å motta Byblekke på epost,
så send epost til egil@navartech.no

Vi minner om
røykeforbudet i
møterommet på
Gulskuret!

Alle som bruker
skurene må låse
etter seg – selv om de
bare er nede og
jobber i båtene sine.
Skurene har flere
ganger stått ulåst
uten tilsyn!

