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 i Kystlaget Trondhjemv Kystlaget Tr

Janne Thorgaard
Breidablikkveien 112
7020 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
Frode.Frydenlund@sintef.no
926 33 930
Stuert:
Tonje Smidsrød, Kyaveien 17, 7045 Trondheim
maestrotms@hotmail.com
971 37 261
Skurbas (skuransvarlig): Jan Wickstrøm, 7440 Trondheim
954 98 200
jan.wickstrom@ntnu.no
Kaibas (kaiansvarlig):
Per Kristian Rognes, Schøllers gate 12, 7043 Trondheim
prognes@frisurf.no
907 41 054
Skrivar:
Egil Eide, Martin Kregnes vei 51, 7091 Tiller
egil@navartech.no
416 91 512
Dag Linhjell, Sigrid Johannsens vei 24, 7025 Trondheim
73 59 42 49 (p), 902 24 183
dag.linhjell@sintef.no
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: Camilla Skrondal
454 24 188
camillasin@hotmail.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:
Tonje Smidsrød
971 37 261
maestrotms@hotmail.com
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":
Marius Petter Wick
406 06 221
marius.petter@gmail.com
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
astrid.wale@hf.ntnu.no
(Ev. feil/mangler i lista meldes skrivaren.)

BYBLEKKA

Mer info om saken vil komme på
førstkommende Rådsmøte onsdag 26.
september."
- Audun P

Som høvedsmann i Kystlaget Trondhjem
har jeg nå deltatt på 2 møter i
interessegruppa "Bryggas Venner". Det
er ei forening som har som mål å få til
en
stiftelse
som
sammen
med
Folkemuseet kan få startet Sjøfartsmuseum i Fjordgata 32; Antikvitetshuset
Tordenskjold.
Brygga er en av de mest originale som
finnes igjen og egner seg utmerket til
formålet, noe byantikvaren bifaller med
følgende kommentar: "Fjordgata 32
burde kunne bli et flott tilskudd til
Sjøfartsmuseet - ikke minst med tanke
på at man da endelig kunne få stilt ut
det verdifulle fiskerihistoriske materialet
som har vært nedpakket i Trondheim i
mange tiår."

Nytt sjøfartsmuseum i
Fjordgata 32
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Sommerseilas med
Nidaros

Selv om sommeren ikke har vist seg fra
sin beste side, har Nidaros vært ute på
seilas i nesten 4 uker. Med nordavind i
seilene dro Nidaros via Hitra, Frøya og
Smøla til Kristiansund og Averøya. Ikke
en eneste gang ble motoren brukt. På
hjemturen snudde vinden klokelig nok,
men ikke bare det, den syntes det hastet
med å få Nidaros nordover igjen. Likevel
rakk Nidaros med Gunnar og resten av
mannskapet å gjøre seg så bemerka at
de kom både i Hitra/Frøya og
Adresseavisen. Hvilken bør de hadde de
som seila til Brønnøysund og tilbake er
ikke godt å si, men det beste været fikk
de.
Til alle de som har bilder fra
sommerseilasen, blir det anledning til å
dele dem med alle oss andre en kveld
senere på høsten.
På vegne av styret for båtlaget Nidaros.

Skalldyrkveld 13/10
Kystlagets tradisjonelle julebord er i år
lagt til lørdag 24/11 kl. 19.30.
Tradisjonen tro blir det Oddgeirs lutefisk
med tilbehør også i år.

Julebord 24/11

Styremøter: (Gulskuret)
• Tirsdag 25. september
• Tirsdag 23. oktober
• Tirsdag 20. november
• Tirsdag 11. desember

kl.19:00
kl.19:00

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

Medlemskvelder: (Gulskuret)
• Onsdag 17. oktober
kl.19:00
Foredrag av Bao Quoc Le om padling
langs Norskekysten sommeren 2011 fra
Grense Jakobselv til Kristiansund
(resyme fra ifjor) og videre i 2012 fra
Kristiansund til Oslo.
• Onsdag 14. november
kl.19:00
Tema kunngjøres senere.

Rådsmøter: (Gulskuret)
• Onsdag 26. september
• Onsdag 21. november

Aktiviteter høst 2012

Anbefalt medbringende drikke til maten
er øl og akkevitt, eller det dere liker best.
Hvis frosten ikke har tatt vatnet, så har
vi det på huset! Også i år dekker vi i
snekkerverkstedet
i
tillegg
til
møterommet, så strek settes ved 70
påmeldte. Hjertelig velkommen!
Bindende påmelding til
Anne Mari Frendal tlf. 73945730/
90941208, jfrendal@online.no eller
Ivar Soknes tlf. 90120643/ 73527569
ivarsokn@online.no eller
på lista som blir hengt opp på
møterommet. Påmeldingsfrist: 17/11.

Som en oppstart av høsten og vinterens
aktiviteter i kystlaget inviterer Mat &
festivitasgruppa kystlagsmedlemmer til
hyggelig Skalldyrkveld lørdag 13/10 kl.
19.30 i Gulskuret på Fosenkaia.

Etter flere forespørsler starter vi høsten
med krabbe, reker og blåskjell. Vi prøver
å utvide menyen, og jobber med å få tak
i kongekrabbe.
Også i år må dere ta med det dere vil
drikke til maten, anbefalt drikke er
hvitvin eller øl,- eller det som dere liker
å drikke til maten.
Den som ønsker vatn til maten trenger
ikke medbringe dette selv! I og med at vi
bare dekker i møterommet, blir det satt
strek ved 42 påmeldte. Hjertelig
velkommen!
Bindende påmelding til
Anne Mari Frendal tlf. 73945730/
90941208, jfrendal@online.no eller
Ivar Soknes tlf. 90120643/ 73527569
ivarsokn@online.no eller
på lista som blir hengt opp på
møterommet. Påmeldingsfrist: 06/10.

Flatbrødbaking 3-4/11
Flatbrødbaking til julebordet går av
stabelen helga 3/11 og 4/11. Oppstart
kl. 11 begge dager til vi er ferdig rundt kl
16-17.00 Da det bare er plass til omlag 6
stykker, må du hive deg på telefonen og
melde deg på!
Påmelding til Berit Opsal, telefon
91324335/ 73932192.

Høstdugnad
Onsdag 3.oktober fra kl.18:00
Fredag 5.oktober fra kl.18:00
Lørdag 6.oktober fra kl.11:00

Et lite hjertesukk fra
Fløtmannen

Jeg overdriver vel ikke hvis jeg sier at
været har vært nitrist denne sommeren.
Dette har
gjenspeilet seg i både
kafèdrifta og Fløtmannstrafikken, men vi
har prøvd å holde motet oppe med
tanken på at det umulig kan bli værre
neste år...
Da sesongen faktisk er hele 6 mnd, har
det vist seg at det rett og slett blir for
mye for to personer å betjene
Fløtmannsbåten alene.
Siden det er noe slikt som 400
medlemmer i Kystlaget, hadde jeg med
dette hjertesukk satset på å nå frem til
noen flere som kunne ha tenkt seg å
bidra til å holde denne tradisjonen i
hevd. Det er jo gjort på dugnadsbasis,
men man får middag av kafèen som
plaster på det eventuelle gnagsåret. Det
er veldig koselig å ro over kanalen med
blide turister og faste passasjerer og
man får høre mange gode historier! Å
sitte på Fløtmannsbenken, eventuelt
med ei god bok, er balsam for sjelen! Det
kommer alltids noen innom for å slå av
en prat, og alle er glade for at tilbudet
fins.
Så med dette forsøker jeg altså å
appellere til alle som har muligheten:
Hjelp oss å bevare tradisjonen ved å
sette av noen dager neste sommer til å
ro. Du trenger slett ikke å være verken
barsk eller sterk, båten er lettrodd som
få!

Skansen bro...

Vi jobber kontinuerlig i styret med
broåpningstidene for Skansen bro, men
vi føler at vi stanger hodet i veggen hele
tida. Mail etter mail er sendt Havna, og
de
lover
å
følge
opp
saken.
Jerbaneverket er nokså egenrådig i sine
avgjørelser selv om Kystlaget, Trondheim
Båtforening og Trondhjems Seilforening
klart og uttrykkelig har uttrykt vår
misnøye ved det som skjer i dag.
Fortsettelse følger i neste nummer......
- Audun P

En vakker semidiesel helt på tampen:

