Kystlaget Trondhjem
Fosenkaia 40D, Gulskuret, 7010 Trondheim

Årsmelding for Kystlaget Trondhjem 2015
I likhet med 2014 var 2015 et begivenhetsrikt og aktivt år for kystlaget der vi
blant annet arrangerte Trøndelagsstevnet og deltok aktivt på Kystens Dag 2015.
Styret
Styret har bestått av:
Høvedsmann
Egil Eide
Skrivar
Lillian Susann Danielsen
Halskar
Frode Frydenlund
Stuert
Audun Podsada
Skurbas
Marius Petter Wick
Kaibas
Sten Cato Nordsæther
Kaibas vara
Svein Nordhammer
Ordinært årsmøte ble holdt 18. februar 2015. Styret har hatt 11 møter, og det har
vært 7 rådsmøter i perioden. Det er utgitt 4 nummer av Byblekka.
Markeringer og utadrettet aktiviteter på Fosenkaia
Kystens Dag ble arrangert lørdag 13. juni i samarbeid med Sjøfartsmuseet, og
prosjektet Renere Havn. Arrangementet ble vellykket og trakk mange besøkende
til Fosenkaia. Av aktivitetene kan nevnes: Båtdam for barn, garnbøting,
Nidarosregatta, gammelmotorer, roing mellom Fosenkaia og Sjøfartsmuseet,
maritim bruktauksjon, og utstilling om Sjølaksefisket. På grunn av stivbeint
praktisering av bruåpningstider ved Skansen Bru, ble det ikke defilering etter
Nidarosregattaen. Åpning av Friluftslivets År 13. januar 2015 ble markert med
åpen kveld på skurene og gratis vafler og kaffe.
Trøndelagsstevnet
Trøndelagsstevnet ble arrangert 10. - 12. juli. Det var oppmøte fra flere kystlag
med mange flotte båter, og en god del av byens befolkning trakk ned på kaia
iløpet av helgen. Fredags kveld var det sosialt samvær og konsert med Anders
Jektvik som raskt ble utsolgt lang tid i forveien. For barna var det ulike aktiviteter
som veving og båtdam, mens de voksne kunne ta seg en titt på de mange
motorene som stod og gikk, og få et nermere innblikk i både fasiliteter og de
aktiviteter som de ulike gruppene i kystlaget holder på med. Det ble stort
engasjement rundt ro-konkurransen, hvor det var oppmuntret i forkant til å ta
med egen robåt. Her var det godt oppmøte, og roerne fullførte runden med å
ringe i ei bjelle som var satt opp på en liten flytebrygge midt i kanalen. Det var
også seilas på fjorden for alle som ville delta. NRK-reiseradioen hadde innslag fra
arrangementet, noe som gav fin publisitet.
Tirsdag 28. juli hadde Kystlaget Trondhjem gleden av å være mottakelseskomité
for "M/k Faxsen" av Bodø som ankom med kystpilegrimer fra Stavanger.
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Fløtmannsbåten
Fløttmannsbåten ble i sesongen 2015 driftet av Svolt AS (driver av Kafé Skuret)
som ansatte to personer til å ro Fløtmannsbåten. Dette sikret stabil drift.
Fløtmannsbåten og driftsopplegget har også blitt revidert og godkjent av Sjøfartsdirektoratet sommeren 2015.
Kafé Skuret AS
Etter underskudd i 2014 ble det valgt et nytt styre i Kafe Skuret AS bestående av
Styreleder Arild Bogø, Harald Krogstad, Audun Podsada og Lillian Danielsen. Det
ble jobbet intenst og målrettet for å finne ny driver av kaféen. Det ble så inngått
en avtale om utleie til Sveinung Sundli via Svolt AS for å drive Kafé Skuret.
Sesongen 2015 gikk bra, og ny driver hadde mange gode konserter og fikk bygd
opp et godt renomme for kaféen. Tross dårlig vær gav dette en avkastning til Kafé
Skuret AS på ca. kr. 280.000,- da avtalen er at vi får 8% av total
omsetning(konsertbilletter er ikke med i dette). De som hadde lånt penger til
Kystlaget Trondhjem for å støtte kaféen vinteren 14/15, fikk tilbakebetalt dette.
Overskuddet ble brukt til å betale husleie til Kystlaget Trondhjem, regnskapsfører,
merverdiavgift og feriepenger. Videre vil det de neste årene prioriteres å
nedbetale gjeld til private innlånere og Kystlaget. Med samme inntjening som i år
bør det være mulig å realisere dette i løpet av sesongene 2016 og 2017.
Grønnskuret
Motorverksted, snekkerverksted og dreierom er i flittig bruk. Prosjektarealet har
vært brukt til reparasjon og restaurering av flere småbåter.
Gulskuret
Det har vært gjort en del mindre ombygginger og tilpasninger av arealet i
forbindelse med kafédrifta. Det har bl.a blitt montert et kjølerom i tilknytning til
baren. Det gamle snekkerverkstedet har blitt meget populært som serveringsareal
for Kafé Skuret, samt at vi har arrangert både modellbåtutstilling i februar, og
egen middag i forbindelse med Trøndelagstevnet.
Blåskuret
Smia i Blåskuret ble overtatt av Kystlaget i juni 2015 og vi fikk leie mye av
utstyret i smia, derunder mye verktøy, grua og den ene smedhammeren. Det er
inngått en intensjonsavtale om kjøp av utstyret. Det ble høytidelig åpning av smia
lørdag 11. juli med varaordfører Fagerbakke som fikk det ærefulle oppdraget å
hugge av en rødglødende kjetting med øks. Smia har vært flittig brukt, og det er 4
smeder som gjennom egne foretak har jobbet jevnt i smia med mange ulike
oppdrag for både Kystlaget og privatpersoner. Disse har også gjort en god jobb i å
fli opp rommet som nå er et flott lokale for ulikt metallarbeid. Dette har gitt en
jevn og fin bruk av smia som er bra for å vise aktivitet i Kystlaget samtidig som
det har dratt inn mange nye medlemmer. Smia har også hatt en god del
kursvirksomhet i samarbeid med både Steinerskolen, skoler og ulike
privatpersoner. Ved overtagelse av Blåskuret ble det bestemt at handverksgruppa
skulle få sitt eget rom der det tidligere hadde vært kontor. Rommet ble avstengt
fra smia for å hindre støv og sot, det ble vasket, malt og innredet av flere
entusiastiske medlemmer som la ned dugnadstimer og donerte utstyr.
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Kai- og havneforhold
Det er fortsatt fullt belegg på kaia og 20 fartøy har hatt fast plass på Fosenkaia
dette året. Flytepontongen ble flyttet slik at den lå utenfor Gulskuret, og dette ga
et mer åpent og publikumsvennlig rom. Det har vært avholdt 2 møter med
Trondheim havn i perioden, og vi har et godt samarbeid med prosjektet Renere
Havn som ble startet opp i høst og de er godt igang med mudringen i kanalen.
Arbeidet ventes å være ferdig en gang i løpet av april 2016, og vi planlegger å
flytte båtene tilbake med brask og bram i slutten av april.
Medlemsaktiviteter og temakvelder
Det er utført både vår og høstdugnad på Fosenkaia med bra oppslutning om
dugnadene. Det har blitt avholdt 4 temakvelder med tema som "Førstereisen",
"Modellbåtkveld", "Med færing langs Vestlandskysten" og "Krigsseilerne". Fra
høsten 2015 har kystlaget startet aktivitetskvelder første onsdag i måneden der
alle gruppene oppfordres til å legge sine aktiviteter til disse onsdagskveldene. Det
blir servert vafler og kaffe.

Mat- og festivitasgruppa
I år ble det gjennomført 3 medlemskvelder pluss Trøndelagstevnet, og det ble
arrangert 2 helger med flatbrødbaking for å supplere med flatbrød til både
skreikveld og lutefiskaften. Skreikvelden ble avholdt den 7. mars med 85
påmeldte. Før maten holdt Kari Hustad sammen med Morten Lundgren et foredrag
om Quirinius, italieneren som strandet på Røst. Trøndelagstevnet ble avholdt den
11. juli med omlag 60 til bords. Det ble servert fiskesuppe og focaccia, og på
grunn av dårlig kommunikasjon innad i kafeen måtte maten lages under heller
vanskelige forhold på møterommet. Det tok gruppa på strak arm, og viste hva de
er gode for både på tilberedning, smak og servering. Skalldyrkvelden ble avholdt
den 10. oktober med 20 påmeldte. Dette ble en kveld på kanten i forhold til
deltagelse, så her vil det gjøres grep for å få deltagelsen opp. Julebordet ble
avholdt den 22. november med 69 påmeldte. I år ble det brukt frosset lutefisk,
her vil prioriteten bli å få til ferskest mulig produkt neste gang, da dette ble
vurdert som ikke optimalt. Det var sammenlagt 234 deltagere på matkveldene,
inkludert Trøndelagstevnet, og det har vært et godt mat-år med fin økonomi for
gruppa. Overskuddet doneres som vanlig til øremerkede formål i kystlaget, denne
gangen oppussing av kjøkken.
Motorgruppa har jobbet jevnt og trutt. De holder bl.a på med å overhale
Nordmoen som står i Grønnskuret samt flere mindre båtmotorer. Dette er en aktiv
gruppe som stadig får nye medlemmer.
Stoksundferja har vært brukt som serveringsareal til Kafé Skuret i
sommersesongen. På grunn av labert vær ble den ikke mye brukt men det gav en
inntekt til ferja på ca kr. 5000,- Det er blitt foretatt full overhaling av motor med
midler fra Emilie og Arild Backhes fond og Adolf Øyens Donationsfond. På
vårparten ble skutebunnen rengjort for slam, og rester av olje sugd opp og
fjernet. Tirsdags morgen 1. september ble ferja slept til Kjerknesvågen av Kapt
Dyre,
hvor
Midtnorsk
Trebåtverksted
startet
ganske
straks
med
restaureringsarbeidet. De har gjort en omfattende jobb på kartlegging underveis i
arbeidet. Gir og omstyringsenhet som har vært hos Hanmo A/S er ferdige, og
motordeler som har vært vanskelig å skaffe er nå på plass. Det har vært nedlagt
mye dugnadsarbeid, og det er søkt om betydelige midler fra Riksantikvaren.
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Handverksgruppa har bestått av 4 medlemmer frem til gruppa stod uten
medlemmer i høst. Aktivitetsdag er hovedsaklig lagt til onsdager, og gruppa har
bl.a sydd forklær, bøtt garn, lagt opp renning og satt opp vev. Gruppa stod uten
medlemmer i høst, men handverksgruppa fikk en ny start da styret i kystlaget
bestemte at de skulle få et eget rom i Blåskuret. Dette ble pusset opp og gjort i
stand til gruppa som fikk en pangstart med ca. 20 engasjerte menn og kvinner på
sitt oppstartsmøte. Det var et stort ønske om ulike typer kurs som binding av
fendere, bøting av garn, veving, mm. Gruppa har satt igang med strikking av
sjøvotter og på tampen av året fikk gruppa 10kg ull som skal brukes i forbindelse
med kurs i spinning av garn.
Fartøygruppa har hatt 1 møte. Gruppa består av 19 fartøy hvorav 5 av disse har
vernestatus av Riksantikvaren. Flere av fartøyene har vært borte fra Fosenkaia
store deler av 2015 på grunn av restaurering. Det har vært gjennomført 2
medlemsturer for kystlaget. Disse har vært meget trivelige og vil bli videreført i
2016. I august 2015 flyttet samtlige av kystlagets fartøy ut til Brattørabassenget
for overvintring siden Kanalen skal mudres og tildekkes som en del av prosjektet
Renere Havn. Flyttingen ble gjenstand for stor interesse fra media da både NRK,
Adresseavisa, Byavisa og gatemagasinet Sorgenfri laget oppslag om flyttingen.
6 av fartøyene er også med på et studentprosjekt i regi av NTNU der studentene
skal utvikle en elektronisk båtvakt for fartøyene.
Dokumentasjonsgruppa -ingen rapport mottatt.
Færinggruppa har for tiden ingen aktivitet. Kystlaget har fått overta en
Strandebarmer fra et medlem i Roklubben. Båten må repareres før den skal bli
brukt som lagsbåt for kystlagets medlemmer. Vi håper å få i gang færinggruppa i
løpet av vinteren 2016 da det har kommet til mange nye færinger på flytebrygga.
Auskaran har hatt 4 betalende medlemmer. Auskaret deltok under Friluftslivets
Dag med full rigg og seil oppe noe som var populært. I april ble båten satt inn på
naustet ved Sponhuset på Ringve, der den lagres i påvente av reparasjoner som
trengs for å gjøre den sjødyktig igjen, blant annet må ror og rigg byttes. Dette
arbeidet er ikke egnet å drive med der båten står nå, så dette er på vent i påvente
av å få båten flyttet til Gulskuret.
Båtbyggergruppa har hatt fokus på å få igang drift av smia. Tilsammen 4
smeder er aktive i smia, og de lager alt fra rorbeslag til drivjern.
Båtlaget Nidaros
Utsett ble gjennomført Lørdag 18. april, og laget hadde til sammen 54 betalende
medlemmer i 2015. Onsdagsseilingen ble stort sett gjennomført etter planen med
tilsammen 16 onsdagsseilaser, disse med tilfredsstillende oppmøte. Det ble
avholdt kombinert årsmøte/nyttårsnikkersball, en meget vellykket og sosial fest
med tilsammen 18 deltagere. Laget har gjennomført 2 ukers sommerseilas
tur/retur Træna i perioden 4-19 juli. Tilsammen ga dette 119 persondøgn ombord
med totalt 8-9 stk ombord. Følgende interne kurs er blitt avholdt:
Jenteseglingskurs som har vært meget populært med plass til max 8 deltakere per
kveld. Sommerseilasen ble i år arrangert som 2 ulike turkurs der vi har fått støtte
fra Studieforbundet kultur og tradisjon. Båten har blant annet hatt utleie en kveld
til SINTEF Energi, en kveld til NTNU og en kveld for en jentegruppe. Seilet ble
barket i januar og egen seilfiksekveld ble holdt på Gulskuret i Mars. Båten står nå
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ferdig nysmurt og fin i naustet takket være stor innsats under oppsettet og
dugnad i etterkant. Oppsett var lørdag 3. oktober med bra oppslutning.
Flytebrygga 19 båter har benyttet flytebrygga i 2015 (13 andelseiere og 6 på
midlertidig leie). 3 nye andelseiere ble tatt inn ved årsmøtet i 2015. Styret har
bestått av Bengt Finstad (nestleder og kasserer) og Jan Wickstrøm (leder). Pga.
sykdom ønsket Jan Wickstrøm å fratre, og på et ekstraordinært årsmøte den
28/4- 2015 ble Aksel Jørgensen valgt som leder fram til årsmøtet i 2016. Pga.
Trondheim Havns prosjekt Renere Havn, ble alle båter flyttet fra Fosenkaia til
flytebrygge i Brattørbassenget den 28/8. Vi fikk plassert 8 av Flytebryggas båter
til den midlertidige havneplassen. Vår hovedflytebrygge ble klargjort for flytting
ved bla. å etterstramme flyteelementene. Flytebrygga ble så flyttet til
Skansenløpet, hvor den vil bli liggende til ut i april 2016. I slutten av september
ble nedgang og nedgangsbrygge tatt på land, og vha. dugnadsinnsats fikk vi hugd
opp nedgangsbrygga og fjernet denne. Flytebrygga har fungert bra også i år og
det er foretatt kun små vedlikeholdsarbeider. Maksimal kapasitet på flytebrygga er
pr. i dag ca. 20 båter med smått og stort.
Kaptein Dyre I 2015 har det vært en noe variert aktivitet rundt fartøyet. Vi har
vært ute på fjordtur med kystlagets medlemmer og kaféens medarbeidere. Det
ble foretatt slep av Stoksundferja til Kjerknesvågen og en del havnebugsering.
Noe vedlikeholdsarbeid foretatt i maskin, samt montering av alarmsystem og
utprøving av dette. Mye administrativt arbeide foretatt rundt tilrettelegging og
planlegging av arbeider som skal utføres i 2016, blant annet innhenting av anbud,
korrespondanse med Riksantikvaren og aktører innenfor verftsindustrien. Pr. i dag
har laget 8 medlemmer.
Hermes Horde Båten står på Bremsnes for restaurering. Båtlaget fikk ikke tildelt
midler, og derfor har aktiviteten vært liten i 2015.
Kursvirksomhet
Det ble avholdt to stk 10-timers helgekurs i flatbrødbaking med tilsammen 14
deltakere. I løpet av vinteren og våren ble det gjennomført kurs i restaureringa av
motor (”Normo-motoren”). Kurset gikk over 13 kvelder, i alt 48 timer og med i alt
5 deltakere. I oktober avholdt Kystlaget Trondhjem, i samarbeid med
Sjøfarstmuseet et rigg- og seilkurs (trinn 1) i tilknytning til "SDS Hansteen".
Kurset var på 22 timer med i alt 18 deltakere. I tillegg har Båtlaget Nidaros
avholdt to turkurs med fembøring, begge på 48 timer, med henholdsvis 7 og 8
deltakere, samt et grunnkurs i råsegling for jenter på 10 timer. Studieforbundet
kultur og tradisjon Sør-Trøndelag er med i et EU-støttet prosjekt om
voksenopplæring i det fremtidige Europa og i slutten av juni hadde prosjektet et
møte i Trondheim med deltakere fra Spania, Polen, Tyrkia og Estland. Søndag 28.
juni fikk vi besøk av hele delegasjonen, som fikk omvisning på Fosenkaia og
orientering om Kystlaget Trondhjem. I november hadde studieleder og styret i
Kystlaget et møte med leder for Studieforbundet kultur og tradisjon i SørTrøndelag, Ragnhild Dahl, om hvordan vi kan drive et bedre studiearbeid. Det ble
enighet om fokus på å planlegge flest mulig kurs i 2016, da dette genererer både
rekruttering, penger og trivsel i laget.
Prosjektgruppa for Levende Kanalhavn
Prosjektgruppe har hatt 2 møter i perioden februar til mai 2015 for å arbeide mot
planene for gangbro fra Ravnkloa til Fosenkaia. Det ble arrangert et seminar
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torsdag 11. juni med tema "Byutvikling og levende havnemiljø" der over 40
deltakere var tilstede og hørte foredrag fra bl.a havnedirektør, politikere,
næringsliv og representanter fra Loggen Kystlag i Tønsberg. Seminaret ble en stor
sukess og vil bli gjentatt i juni 2016. Temaet ble også belyst av høvedsmannen i
et foredrag på Torsdagstreff på Sjøfartsmuseet 24. september 2015.
For mer utfyllende informasjon om gruppenes aktiviteter henvises til
årsmeldingene for de forskjellige gruppene. Disse vil bli lagt ut på kystlagets
hjemmeside www.kystlaget-trh.no etterhvert som de blir godkjente på
årsmøtene til de respektive gruppene.
Medlemsutvikling
Kystlaget Trondhjem har 348 medlemmer per januar 2016 mot 331 ved forrige
årsmøte. Dette er en gledelig økning som vi håper vil fortsette.
Egil Eide/sign/
Høvedsmann

Frode Frydenlund/sign/
Halskar

Audun Podsada/sign/
Stuert

Lillian Susann Danielsen/sign/
Skrivar

Marius Petter Wick/sign/
Skurbas

Sten Cato Nordsæther/sign/
Kaibas

Svein Nordhammer/sign/
Kaibas vara

