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Årsmelding for Kystlaget Trondhjem 2014 
 
På mange måter var 2014 et begivenhetsrikt og aktivt år for kystlaget. Kystlaget 
Trondhjem feiret 25 år i 2014, og dette ble markert flere ved flere anledninger 
gjennom året.  
 
Styret 
Styret har bestått av: 
Høvedsmann Audun Podsada 
Skrivar  Egil Eide 
Halskar  Frode Frydenlund 
Stuert  Jan Tore Sletvold 
Skurbas  Marius Petter Wick 
Kaibas  Sten Cato Nordsæther 
Kaibas vara Svein Nordhammer 
 
Ordinært årsmøte ble holdt 19. februar 2014. I tillegg ble det avholdt et 
ekstraordinært årsmøte 23. november 2014 i forbindelse med den økonomiske 
situasjon til Kafé Skuret AS. 
Styret har hatt 11 møter, og det har vært 6 Rådsmøter i perioden. Det er utgitt 4 
nummer av Byblekka. 
 
25-års jubileum 
Kyslaget markerte at det er 25 år siden laget ble stiftet. Hovedmarkeringen var på 
skreifesten 8. mars der vi også hadde et seminar med innbudte foredragsholdere 
og gjester. Inga Næss holdt foredrag om kystkvinner, og Einar Borgfjord 
presenterte byggingen av jakta "Det Gode Liv". I tillegg hadde vi besøk av 
generalsekretær i Forbundet Kysten, Per Hillesund. Det var ca 90 gjester på 
jubileumsfestmiddagen. Stor takk til Mat&Festivitas for et kjempearrangement! 
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Markeringer og utadrettet aktiviteter på Fosenkaia 
I anledning at kystlaget var 25 år hadde vi fått prioritert plass i Borgertoget 17. 
mai. En fin gjeng lagde mye liv og røre ved å trekke en bindalsfæring på vogn 
gjennom toget. 
 
Kystlaget Trondhjem hadde sammen med Trondhjem Kommune det ærefulle 
oppdraget å være vertsskap for Grunnlovsseilasen 2014 der skonnerten "Anna 
Rogde" lå til Fosenkaia 24. - 26. mai. Ved ankomst ble Anna Rogde tatt imot på 
fjorden av flere av kystlagets båter. Seilasen var en markering av at delegatene til 
Eidsvollsforsamlingen fra Nord-Norge ikke fikk innkallingen i tide i 1814 på grunn 
av sen postgang. I løpet av helga var det program med innslag av kultur, historie, 
miljøforskning fra Nord-Norge. Det ble arrangert konsert med "Boknakaran" på 
Kafé Skuret, og søndag 25. mai var det familiedag på Fosenkaia med åpent skip. 
 
Kystens Dag ble arrangert lørdag 15. juni i samarbeid med Sjøfartsmuseet, 4H, 
Naturvernforbundet og prosjektet Renere Havn. Arrangementet ble vellykket og 
trakk mange besøkende til Fosenkaia. Av aktivitetene kan nevnes: båtdam for 
barn, potet-trykk, roing mellom Fosenkaia og Sjøfartsmuseet, Eliasbåter, auksjon, 
og utstilling om Sjølaksefisket. Konserten på kvelden ble dessverre dårlig besøkt. 
Nidaros-regattaen ble avlyst på grunn av få påmeldte. 
 
Mandag 28. juli hadde Kystlaget Trondhjem gleden av å være mottakelseskomité 
for 5 biskoper og Riksantikvar Jørn Holme i forbindelse med Kystpilegrimsseilas 
2014. De prominente gjestene var en del av et reisefølge som kom med det gamle 
hurtigruteskipet "Nordstjernen" fra Stavanger i forbindelse med Olavsvaka. 
Tilsammen 100 personer var med på seilasen som også var en offisiell lansering 
av Kystpilegrimsleia.  Ved ankomst i Trondheim ble biskopene og  Riksantikvaren 
hentet av "M/k Tampen I" på Pir II og befraktet til Fosenkaia der det på forhånd 
var bestilt servering på Kafé Skuret til alle 100 deltakerne. I talene fra både 
biskopen og Riksantikvaren fikk Kystlaget Trondhjem mye ros for arrangementet 
og kystkulturarbeidet. Etter bespisning ble biskopene og Riksantikvaren rodd opp 
til Marinen av fløtmann Clamer. 
 
Under Trefestivalen, som ble arrangert 23.-25. september i forbindelse med den 
internasjonale trebyggkonferansen ForumHolzbau Nordic 2014, deltok Kystlaget 
Trondhjem med aktivitet for barna i Kjøpmannsgata. Vår populære båtdam og 
båtverksted for barn ble også denne gangen meget godt mottatt. Marius Wick 
laget tilsammen 480 båter(!) sammen med barna i løpet av de to dagene. 
Båtlaget Nidaros var også tilstede i elva med åpen båt. 
 
Fløtmannsbåten 
Fløttmannsbåten ble hovedsakelig drevet av Clamer Meltzer som gjorde en 
kjempeinnsats. Det er imidlertid umulig for én person å holde fløtmannstjenesten 
operativ hele sommeren gjennom, så det trengs flere som kan ro båten. 
 
Kafé Skuret AS 
Kafé Skuret var i drift fra påske til midten av september. Til tross for en 
kjempegod sommer med omsetning på ca kr 1,75 millioner, endte resultatet med 
et underskudd på nær kr. 300.000. Årsaken var hovedsakelig for høye faste 
kostnader, for høy bemanning samt lave publikumstall på flere av konsertene og 
arrangementene. På ekstraordinært årsmøte 23. november ble det vedtatt at 
Kystlaget Trondhjem skulle yte et lån på kr 140.000 til Kafé Skuret AS. Dette 
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lånet ble gitt etter at Kaféen hadde betalt kr 142.000 i husleie til Kystlaget 
Trondhjem. I tillegg ble det satt igang kronerulling og ytt lån fra enkeltmedlemmer 
til kystlaget og Kaféen for å styrke økonomien. Det ble satt ned en gruppe som 
analyserte hva som førte til underskuddet, og denne gruppen ble avløst av en 
prosjektgruppe som har utarbeidet forretningsplan og budsjett for sesongen 2015. 
Det skal velges nytt styre og ansettes ny daglig leder i 2015. 
 
Grønnskuret 
Rommet til dreiebenken er ferdigstilt og tatt i bruk. Nytt snekkerverksted ble bygd 
og innviet høsten 2014. Stor takk til Marius Petter Wick og Torstein Olsen som sto 
for størstedelen av byggingen. Grønnskuret ble malt utvendig på dugnad høsten 
2014. 
 
Gulskuret 
I forbindelse med at snekkerverkstedet er flyttet til Grønnskuret har dette rommet 
nå fått navnet Flerbruksrommet der en kan ha flere aktiviteter og arrangementer. 
Det har vært en økning i utleie av Gulskuret i 2014. 
 
Kai- og havneforhold 
Det er fortsatt fullt belegg på kaia og 20 fartøy har hatt fast plass på Fosenkaia 
dette året.  Flytepontongen er flyttet slik at den ligger utenfor Gulskuret, og dette 
ga et mer åpent og publikumsvennlig rom. Flere fartøy har hatt midlertidig plass i 
kortere eller lengre perioder når vi har hatt ledig kapasitet. Det har vært avholdt 2 
møter med Trondheim havn i perioden, og vi har et godt samarbeid med 
prosjektet Renere Havn som vil starte i høst. 
 
Medlemsaktiviteter og temakvelder  
Det er utført både vår og høstdugnad på Fosenkaia med bra oppslutning om 
dugnadene. Det har blitt avholdt 3 temakvelder. Oppmøtet på disse kveldene 
kunne gjerne vært bedre.  
 
Mat- og festivitasgruppa har arrangert skreikveld og jubileumsfest med hele 90 
deltakere, skalldyraften og julebord med lutefisk. Også i år var det svært god 
oppslutning om julebordet. Det ble arrangert flatbrødbaking i høst før julebordet. 
 
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 uten at det ga mye besøk. Ferja har fått kr. 62.500,- i støtte fra 
UNI-stiftelsen til overhaling av revisering og gir. Dette arbeidet er utført av 
HANMO AS. Stoksundferja har også fått kr. 95.000,- fra Adolf Øiens donationsfond 
for å bytte resterende kjølbolter. Det er utført vedlikeholdsarbeid på hvitrekke, 
dekkshus og rorhus. 
 
Handverksgruppa består av 3 medlemmer. Aktivitetsdag er hovedsaklig lagt til 
onsdager, og gruppa har bl.a sydd trekk til madreasser og sofaputer til jakta "Det 
gode liv", bøtt garn og lagt opp renning satt opp vev. Gruppas inntekter fra 2014 
ble gitt som gave til Kafé Skuret. 
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Fartøygruppa har hatt 2 møter, og på siste møtet i høst ble det vedtatt at alle 
fartøy med fast plass skulle betale et innskudd på kr. 5000,- for å nedbetale 
strømanlegget. 
 
Dokumentasjonsgruppa -ingen rapport mottatt. 
 
Færinggruppa har for tiden ingen aktivitet.  
 
Auskaran har hatt 6 betalende medlemmer. Det ble gjennomført fire loggførte turer 
på fjorden i år. Planlagt utleie til Nature Tours AS på timebasis (turer med fjorden 
for turister) som var tiltenkt som initiativ for å stimulere bruken av båten ble det 
ikke noe av. Det må gjøres en del reparasjons- og vedlikeholdsarbeid på båten før 
den kan settes ut til våren. Bl.a må trolig ror og rigg byttes.  
 
Båtbyggergruppa Det har vært liten aktivitet i denne gruppa i 2014. 
 
Båtlaget Nidaros Båtlaget hadde til sammen 65 betalende medlemmer i 2014 og 
er et aktivt lag. Båt og rigg er i god stand. Det har vært tilsammen 12 
onsdagsseilaser og en 4 ukes sommerseilas til Sandnessjøen og Træna. Båtlaget 
har arrangert flere kurs slik som grunnkurs ‘vedlikehold Åfjordsbåt’, 
jenteseglingskurs samt at sommerseilasen i år ble arrangert som 3 ulike ukeskurs 
der vi har fått støtte fra Studieforbundet kultur og tradisjon. Nidaros deltok på 
Nordisk Trebyggekonferanse ved Almenningen Kjøpmannsgata. 
 
Flytebrygga Tilsammen 20 båter (andelseiere og ikke andelseiere) har benyttet 
flytebrygga i 2014/15. Styret har bestått av Bengt Finstad (leder og kasserer) og 
Jan Wickstrøm (nestleder). Den nye flytebrygga har fungert bra. En del 
vedlikeholdsarbeid er planlagt for 2015 etter at mudringa i Kanalen er ferdig. 
 
Kaptein Dyre I 2014 har det vært en stabil aktivitet rundt fartøyet. Vi har 
imellom ordinært vedlikehold vært på noen få turer på fjorden og til Hitra, og en 
helgetur til Namsos. Vi har fått rekonstruert og montert livbåtarrangement. Pr. i 
dag har laget 8 medlemmer. 
 
Hermes Horde  Båpten står på Bremsnes for restaurering. Dekket er lagt men 
skal drives. Huden skal slettes og drives, men prosjektet er avhengig av 
økonomiske midler. Det er søkt om midler fra Riksantikvaren for å fullføre 
prosjektet. 
 
Kursvirksomhet 
Det har vært avholdt ett flatbrødkurs med 4 deltakere i 2014. I tillegg hadde 
båtlaget Nidaros 3 stk turkurs med fembøring og dessuten et kurs i vedlikehold og 
restaurering av åfjordsbåt. 
 
Adopter et Kystkulturminne 
Prosjektet ”Sjølaksefiske med kilenot” ble som ett av 3 prosjekt på landsbasis 
premiert av Forbundet KYSTEN med kr. 5000,- Kystlaget har deltatt på seminar 
under Laksens Dag på muséet Kystens Arv i september, og en delegasjon var på 
besøk hos sjølaksefisker Arnt Frøseth i juni. Kystlaget var også representert med 
en egen stand på krigsseilerplassen under ”Kystens Dag”. 
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Prosjektgruppa for Levende Kanalhavn 
Prosjektgruppe har hatt 4 møter i perioden februar til mai 2014 for å arbeide mot 
planene for gangbro fra Ravnkloa til Fosenkaia. Gruppa har gjennomført møter 
med flere politikere i Trondheim kommune, og 17. juni arrangerte gruppa en felles 
båttur for bystyrepolitikerne med M/K Tampen der konsekvensene av en eventuell 
ny gangbro ble belyst.  
 
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 ca 331 medlemmer pr. januar 2015 mot 308 ved forrige 
årsmøte.   
 
Audun Podsada/sign/   Frode Frydenlund/sign/  
Høvedsmann     Halskar 
 
Jan Tore Sletvold/sign/              Egil Eide/sign/ 
Stuert     Skrivar 
 
Marius Petter Wick/sign/  Sten Cato Nordsæther/sign/ 
Skurbas     Kaibas 
 
Svein Nordhammer/sign/ 
Kaibas vara 


