
 
 
 
Til:   Medlemmer av Kystlaget Trondhjem 

«Navn» 
«Adr2» 
«Adr4_______» 
 
Kontaktpersoner i Kystlaget Trondhjem  
Høvedsmann (leder)       Egil Eide                          416 91 512  hovedsmann@kystlaget-trh.no 
Halskar (kasserer)           Frode Frydenlund            926 33 930          halskar@kystlaget-trh.no 
Stuert           Audun Podsada                901 85 533             stuert@kystlaget-trh.no 
Skurbas (skuransvarlig)  Marius Petter Wick          406 06 221         skurbas@kystlaget-trh.no 
Kaibas (kaiansvarlig)      Sten Cato Nordsæther       922 09 334           kaibas@kystlaget-trh.no 
Skrivar (sekretær)           Lillian Susann Danielsen  906 07 436          skrivar@kystlaget-trh.no 

Kaibas-vara                   Svein Nordhammer           957 92 308 kaibas-vara@kystlaget-trh.no 
 
 

Aktivitetsgrupper m.m.:     
Auskaran   Carsten Elfenbein     918 25 908                  auskaran@kystlaget-trh.no 
Båtbyggergruppa      Bao Quoc Le  466 83 918    baatbyggergruppa@kystlaget-trh.no 
Dokumentasjon/arkiv   Per Kristian Rognes      907 41 054               arkiv@kystlaget-trh.no 
Flytebryggegruppa    Marius Petter Wick     406 06 221                flytebrygga@kystlaget-trh.no 
Fløtmannsgruppa     Clamer Meltzer       414 22 616                     flotmann@kystlaget-trh.no 
Småbåtgruppa   Per Anders Brattgjerd    951 76 925      smaabaatgruppa@kystlaget-trh.no 
Hansteengruppa   Vladimir Voracek       483 30 625            v.voracek.trd@gmail.com 
Båtlaget Hermes   Arnstein Hansen      900 19 801            hermes@kystlaget-trh.no 
Mat og festivitas  Ivar Soknes     901 20 643        matogfest@kystlaget-trh.no 
Fartøygruppa   Roger Normann     922 60 858             fartoygruppa@kystlaget-trh.no 
Motorgruppa   Oddmund Nygård     934 34 980            motorgruppa@kystlaget-trh.no 
Ferjegruppa   Johan Terje Lines         915 67 816              stoksundferja@kystlaget-trh.no 
"Kaptein Dyre"   Sten Cato Nordsæther     922 09 334               kapteindyre@kystlaget-trh.no 
"Nidaros"    Åsmund Sæther      979 73 096            nidaros@kystlaget-trh.no 
Handverksgruppa   Jorunn Kristin Brandsø  454 67 618      handverksgruppa@kystlaget-trh.no 
Levende kanalhavn   Egil Eide      416 91 512    levendekanalhavn@kystlaget-trh.no 
Studieveileder    Ingrid Berg                    909 14 494            studieveileder@kystlaget-trh.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 Byblekka på epost, så send epost til skrivar@kystlaget-trh.no 
  

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 
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Kystens landsstevne til Trondheim i 2019 

 
Sommeren 2019 er det igjen duket for et kystkulturstevne med yrende båt- og folkeliv i 
kanalhavna i Trondheim. Da arrangeres nemlig Forbundet KYSTENS Landsstevne 2019 i 
Trondheim havn. Kystlaget Trondhjem står som lokal arrangør for arrangmentet der en 
forventer besøk av opptil 200 tradisjonsbåter og veteranfartøy midt i byens viktigste 
maritime byrom.   
   Forbundet KYSTEN har valgt å legge landsstevnet til Trondheim fordi byen og området 
rundt har en lang maritim historie som strekker seg helt tilbake til vikingetiden og lenger 
enn det. Byen har vært en viktig sjøfarts- og fiskeriby og vil ha mye å tilby folk som er 
interessert i kystkultur. Trondheim er en by med lange maritime historier og en godt egnet 
havn til et landsstevne. Kystlaget Trondhjem arrangerte landsstevnet i 1997 og 
gjennomførte den gangen et landsstevne som var et av de beste som er arrangert. 
   - Vi er klar over de høye forventningene og lover å gjøre vårt beste for å lage et minnerikt 
og godt landsstevne sommeren 2019, sier Egil Eide, høvedsmann i Kystlaget Trondhjem.  
   - Vi har mange dyktige medlemmer som allerede nå er i gang med planlegging og 
forberedelse av landsstevnet.  Vi ønsker at landsstevnet på samme måte som i 1997 kan 
være med å vise byens befolkning hvor viktig det er for byen å ha ei levende og funksjonell 
havn. 
  - Vi inviterer medlemmene våre til en idémyldring og offisiell oppstart av planlegging 
tirsdag 9. mai kl 1800 på Gulskuret. Da vil vi også orientere om hvordan vi kommer til å 
legge opp arbeidet med å forberede landsstevnet. 



 

 

Nidaros feirer 20 år - 22. april 

Båtlaget Nidaros feirer 20-års jubileum 
lørdag 22. april på Muséet Kystens Arv, 
Stadsbygd kl. 10:00. Feiringen favner om 
utsettet av vengbåten Nidaros, som skal 
bæres fra naustet og ut i vannet. Etter 
utsettet feirer vi med middag og fest. Bli 
med på en rik kystkulturdag! Invitasjon 
med program kommer. 
 

Stoksundferja får 1,8 millioner 
Riksantikvaren har bevilget kr 1,8 
millioner til videre restaurering av "M/F 
Stoksundferja". Dette gjør at restaurering 
av dekket og dekksbjelkene kan komme i 
gang for alvor. Ferga har stått på slipp på 
Kjerknesvågen i vinter mens arbeid med 
bytte av kjølbolter og rekkestøtter har 
pågått. Søndag 24. april blir det stor 
dugnad på Kjerknesvågen for å klargjøre 
ferga før utsett mandag 25. april. 
Innkalling til dugand kommer...  
 

Strandryddedag 6. mai 
Kystlaget Trondhjem har meldt seg på 
årets strandryddedag lørdag 6. mai. 
Planen er å stille med små og større båter 
og rydde fjæra fra Trolla og utover mot 
Flakk for søppel. Det er mye fokus på 
problemet med plastsøppel i havet, og 
kystlaget vil gjerne bidra til å redusere 
problemet. Møt opp på Fosenkaia lørdag 6. 
mai kl. 11:30 og bli med på ryddedugnad! 
 

Kystens dag 10. juni 
Lørdag 10. juni braker det løs med 
Kystens dag på Fosenkaia og 
Krigsseilerplassen. Vi legger opp til en 
familiedag med fokus på båter, kystkultur 

og handverkstradisjoner. Det blir 
aktivteter for store og små, det blir 
båtdam og gammelmotorer, og vi får besøk 
av Eliasbåtene fra Redningsselskapet. 
 

Nidarosregatta 11. juni 

Søndag 11. juni blir det regatta for 
tradisjonsbåter på Trondheimsfjorden. Da 
vil små og store båter fra kystlaget og 
andre steder i Trøndelag møtes til 
kappsegling rundt Munkholmen. 
Startskuddet går kl 10:30 med målgang kl 
13:30. 
 

Oselveren restaureres 

 
 

Småbåtgruppa har stor framgang med 
kurset i restaurering av oselveren. Etter 
10. kurskveld denne uka begynner vi å 
skimte sluttresultatet. Båten skal døpes 
under Kystens Dag 10. juni, og 
småbåtgruppa vil utlyse en navne-
konkurranse på forhånd. 



 

 

Trøndelagsstevnet 2017

 

Nattseilerne inviterer til årets Trøndelags
stevne i Hopsjø Havn, Hitra 14
2017.  
Fredag vil det bli mottakelse av båter hele 
dagen, suppeservering og fest med DJ 
Roar i Nattseilerbua.  
Lørdag blir det skippermøte, nydåp av 
vengbåten "Sara Kjerstine", regatta, 
kystting på dagtid og festmiddag og sosialt 
samvær på kvelden og utover natta, 
også noe underholdning. Det er mulig at vi 
slår til med en liten revy også, men dette 
er enda ikke fastsatt. 
 

Kystens Landsstevne 2017

 

Årets landsstevne arrangeres på 
Mellemværftet i Kristiansund 
juli. Temaet er Havnekultur – 
Båtbyggertradisjoner. Vi håper mange fra 
Kystlaget Trondhjem legger turen innom 
landsstevnet i år. Les mer på web: 
landsstevne.mellemverftet.no 
 

Søndagskafé med vafler
Husk Søndagskafé hver søndag 
15:00 i Gulskuret. Legg gjerne 
søndagsturen innom oss, vi har god 
atmosfære med kaffe og varme vafler attåt!
Vi tar Vipps og kontant.          Velkommen
 

017 

 

Nattseilerne inviterer til årets Trøndelags-
14.-16. juli 

Fredag vil det bli mottakelse av båter hele 
dagen, suppeservering og fest med DJ 

Lørdag blir det skippermøte, nydåp av 
, regatta, 

kystting på dagtid og festmiddag og sosialt 
samvær på kvelden og utover natta, mulig 

Det er mulig at vi 
slår til med en liten revy også, men dette 

Kystens Landsstevne 2017 

 

stevne arrangeres på 
Mellemværftet i Kristiansund 20. – 23. 

 Klippfisk – 
. Vi håper mange fra 

hjem legger turen innom 
Les mer på web: 

 

fé med vafler 
Søndagskafé hver søndag kl.12:00-

Legg gjerne 
søndagsturen innom oss, vi har god 
atmosfære med kaffe og varme vafler attåt!  

Velkommen! 

Aktiviteter  våren
 

Aktivitetskvelder på Fosenkaia:
• Onsdag 5. april 
• Onsdag 3. mai       
• Onsdag 7. juni                   

 

Nasjonal strandryddedag:
• Lørdag 6. mai    

 

Idémyldring landsstevnet 2019
• Tirsdag 9. mai  

 

"Nidaros" 20 år (Stadsbygd):
• Lørdag 22. april 

 

Vårdugnad på Fosenkaia
• Torsdag 20. april
• Fredag  21. april

 

Kystens dag:  
• Lørdag 10. juni 

 

Nidarosregatta på fjorden:
• Søndag 11. juni 

 

Medlemstur på fjorden:
• Onsdag 21. juni

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--------------------------------

Torsdagstreff 
 

26. april kl. 19:00
Femundsbåten" Foredrag med forfatte
kulturhistoriker Amund Spangen

 

Kafé Skuret åpner 30
Søndag 30. april kl 2100 er det offisiell 
sesongåpning av Kafé Skuret. Det blir 
smaksprøver fra årets meny og gratis 
konsert med Cacadou! For 
åpningstider, meny og informasjon om 
konserter i sommer,
Facebook eller på www.kafeskuret.no

våren 2017 

på Fosenkaia: 
        kl.18:00  

Onsdag 3. mai                        kl.18:00 
Onsdag 7. juni                        kl.18:00 

Nasjonal strandryddedag: 
                      kl.11:30 

myldring landsstevnet 2019: 
                kl.18:00 

os" 20 år (Stadsbygd): 
        kl.10:00       

på Fosenkaia:  
Torsdag 20. april        kl.18:00 

21. april        kl.18:00       

        kl.10:00 

Nidarosregatta på fjorden:  
        kl.09:00 

Medlemstur på fjorden:  
Onsdag 21. juni        kl.17:00 

-------------------------------------------------------------- 

 
Torsdagstreff   (inngang kr 40,-) 

:00: "En reise med 
Foredrag med forfatter og 

kulturhistoriker Amund Spangen.  

 
Kafé Skuret åpner 30. april 
Søndag 30. april kl 2100 er det offisiell 

ongåpning av Kafé Skuret. Det blir 
smaksprøver fra årets meny og gratis 
konsert med Cacadou! For 
åpningstider, meny og informasjon om 

i sommer, følg med på 
www.kafeskuret.no 


