
 

 

 
 
 
Til:   Medlemmer av Kystlaget Trondhjem 

Terje Holten 
Nordre Halsetv. 32 
7023 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 

                 916 23 919                                         post@farmers-produkter.no 
Skurbas (skuransvarlig): Marius Petter Wick, Tillerringen 46, 7092 Tiller  
                406 06 221                                           marius.petter@gmail.com 
Kaibas (kaiansvarlig):      Per Kristian Rognes, Schøllers gate 12, 7043 Trondheim 
                     907 41 054                                prognes@frisurf.no 
Skrivar (sekretær):           Egil Eide,  Martin Kregnes vei 51, 7091 Tiller 

                  416 91 512                                           egil@navartech.no 
Kaibas - vara:                   Sten Cato Nordsæther, Eklestrøen 4, 7036 Trondheim 
                     922 09 334                                 stencato@yahoo.no 
 

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:  Clamer Meltzer     414 22 616         clamerm@broadpark.no  
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 
Motorgruppa:   Marius Petter Wick 406 06 221       marius.petter@gmail.com 
Ferjegruppa:   Johan Terje Lines    915 67 816                      j-terl@online.no 

"Kaptein 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.) 

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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Kafé Skuret har åpnet igjen  
 

 
 

De fleste har vel lagt merke til at Kafé Skuret har vært stengt i store deler av sommeren. 
Årsaken til dette var at vår kafédriver ikke hadde fått på plass alle formalitetene for å 
kunne drive kaféen. Etter mye fram og tilbake vedtok styret på ekstraordiært styremøte 
5. august å si opp avtalen med Therese Walseth og overta kafédrifta i egen regi.  Etter 
ytterligere en måneds venting er nå alle bevillinger på plass og Kafé Skuret ble åpnet 
igjen 3. september. Kafé Skuret drives nå gjennom Kafé Skuret AS som er heleid av 
Kystlaget Trondhjem. Styret følger nå opp med ukentlige møter for å overvåke driften. 
Gabrielle Arnøy er ansatt i Kafé Skuret AS som kafémedarbeider og Erik Arnøy fortsetter 
som bookingsjef.                                                                                          Velkommen! 
 
 

Meldemskveld lørdag 
21. september 
Lørdag 21. september vil Landsstyret for 
Forbundet Kysten legge sitt møtet til 
Trondheim. I den forbindelse innbyr vi 
til en medlemskveld på Gulskuret lørdag 
21. september kl. 1900. Her vil det bli 
anledning til å møte landsstyret som bl.a 
vil fortelle om Tokt 2014 som vil bli en 
stor begivenhet neste sommer. Det vil 
også bli vist bilder og video fra Kystens 
Landsstevne i Sandnessjøen. 
 

Velkommen! 

Mat & Festivitas 
Som en oppstart av høsten og vinterens 
aktiviteter i kystlaget inviterer Mat & 
Festivitasgruppa kystlagsmedlemmer til 
hyggelig samvær i Gulskuret på 
Fosenkaia. Også i år starter vi høsten 
med taskekrabbe, kongekrabbe (hvis vi 
får tak i), reker og blåskjell. Det blir 
lørdag 5. oktober kl. 19.30.  
Også i år må dere ta med dere 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 på i 



 

 

møte-rommet blir det satt strek ved 42 
påmeldte.  Påmeldingsfrist: 28/09. 
 
Kystlagets tradisjonelle julebord er i år 
lagt til lørdag 23. november kl. 19.30, 
og tradisjonen tro blir det Oddgeirs 
lutefisk med tilbehør i år også. 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.  Påmeldingsfrist: 16/11. 
Bindende påmelding til: 
Anne Mari Frendal 
tlf. 73945730/ 90941208 
e-post: jfrendal@online.no  eller 
Ivar Soknes, tlf. 90120643 
e-post: ivarsokn@online.no 
eller på lista som blir hengt opp på 
møterommet. Hjertelig velkommen! - Ivar 
 

Korsvikaspelet ble 
sommerens høydepunkt 
for Nidaros 

 
Sommerens høydepunkt for Nidaros ble 
Korsvikaspillet. På grunn av at akslingen 
til propellen gikk av, ble resten av 
sommeren noe redusert. Ei og ei halv 
uke sommerseilas var alt som ble i år. I 
skrivende stund ligger Nidaros ved 
Fosenkaia og forhåpentlig får vi til 3 
onsdagseilaser før oppsett. Nidaros skal 
etter planen settes opp første helga i 
oktober.          - Ingrid Berg 

«Det Gode Liv»  

 
Fredag 28. juni ble Ivar Soknes sin nye 
båt «Det Gode Liv» døpt på Kystens Arv i 
Stadsbygda. Båten er ei jakt på 36 fot, 
den er dekka og bygd på museet Kystens 
Arv på Stadsbygd med Einar Borgfjord 
som byggmester. Prosjektet ble påbegynt 
i oktober 2012. Seglføring med alle 
kluter satt er 120m2 fordelt på 7 segl. 
Det er montert en 50 hesters NOGVA 
Nanni 4 sylindret dieselmotor. Vi 
gratulerer! 
 

Husk å registrere 
Kystlaget når dere spiller 

 

 
 



 

 

Aktiviteter høsten 2013 
NB: I høst har vi endret møtedager fra 
onsdager til torsdager. 
 
Rådsmøter: (Gulskuret) 

• Torsdag 5. september     kl.19:00 
• Torsdag 31. oktober     kl.19:00 

 
Medlemskvelder: (Gulskuret) 

• Lørdag 21. september         kl.19:00 
• Torsdag 16. oktober     kl.19:00 
• Torsdag 14. november     kl.19:00 

 
Høstdugnad på Fosenkaia: 

• Onsdag 9. oktober       kl.18:00 
• Fredag 11. oktober          kl.18:00  
• Lørdag 12. oktober      kl.11:00 

 
Matkvelder: 

•   Skalldyraften lørdag 5/10   kl.19:30 
•   Julebord lørdag 23/11       kl.19:30 

 

Kunnskapscruise på 
Trondheimsfjorden 
 

Tema for Forskningsdagene i år er vann. 
Kunnskapsbyen og NTNU inviterer til 
båttur sammen med forskere fra NTNU 
Vitenskapsmuseet og SVT-fakultetet på 
NTNU som snakker om kartlegging av 
livet i fjorden, skipsvrak og 
kulturminner i havet, ny forskning på 
geografien i og rundt Nidelva og 
kulturminner i og langs elva. Det blir 
enkel servering og en spennende reise i 
historien, naturen og landskapet som 
har formet Trondheim og Trondheims-
fjorden. Maks 80 plasser. 
Tid: 21. September 2013, kl. 12-15 
Sted: Ravnkloa,  Pris: kr. 100,- 
Påmelding til 73592159 eller 
kunnskapsbyen@vm.ntnu.no 

 

 

 
Torsdagstreff 

Torsdagstreff arrangeres siste torsdag i 
hver måned, arrangementet er gratis.  
 
26. september kl. 19:00 - 20:30 

Fruen fra havet – om kvinner i 
sjøfarten 
Bente Heggvik har jobbet med et 
prosjekt kalt «Førstereis ved 
Sjøfartsmuseet, og jobber videre med 
dette tema som masterstudent ved 
NTNU fra høsten 2013. 
 
31. oktober kl. 19:00 - 20:15 

Nordenfjeldske 
Dampskibsselskab 
Gaute Myhre er forfatter av blant annet 
«Blå horisont»; Nordenfjeldske 
jubileumsbok, og han har arbeidet 15 år 
i selskapet. 
 
28. november kl. 19:00 - 20:15 
Trondheims eldste havn 
Av Axel Christophersen, professor i 
historisk arkeologi og museumsdirektør 
ved NTNU Vitenskapsmuseet fra 20002 – 
2013. 
 

 

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 

 

Motorgruppa 
Motorgruppa har aktivitetskveld 
onsdager fra kl 18.00. Dette er kanskje 
den mest aktive gruppa i Kystlaget for 
tiden. Nye medlemmer er velkomne! 

 


