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Årsmelding for Kystlaget Trondhjem 2018 

 
I likhet med 2017 ble 2018 et aktivt år for kystlaget hvor vi har hatt jevnt 
med kursvirksomhet samt jevn tilvekst i medlemsmassen. Kystlaget 
arrangerte Kystens dag i juni og markerte kulturminnedagen i september. Det 
ble også startet opp arbeidet med å planlegge Landsstevnet 2019. 
 
Styret 
Styret har bestått av: 
Høvedsmann Egil Eide 
Skrivar Lillian Susann Danielsen 
Halskar Sigmund Henningsen (fratrådt nov-18) 
Stuert Audun Podsada 
Skurbas Torstein Olsen (fratrådt mai-18) 
Kaibas Sten Cato Nordsæther 
Kaibas vara Svein Nordhammer 
 
 
Medlemsaktiviteter og temakvelder 
Ordinært årsmøte ble holdt 15. februar 2018. Styret har hatt 11 møter, og det 
har vært 5 rådsmøter i perioden. Det er utgitt 4 nummer av Byblekka. 
Kystlaget deltok på Nasjonal strandryddedag 5. mai, der båter fra kystlaget 
og Trondheim Havn deltok i rydding av utvalgte strender rundt Trolla. Det er 
utført både vår og høstdugnad på Fosenkaia med bra oppslutning om 
dugnadene. 2 stk medlemsturer på fjorden er avholdt.   
 
Det har blitt avholdt 6 temakvelder med temaene: “Kon Tiki II -
ekspedisjonen” av Ola Borgfjord og Gunvor Storaas, “Shetlandsgjengen -
heltene i Nordsjøen” av Asgeir Ueland, “Otto Sverdrup - kaptein og polarhelt” 
av Asbjørn Aastrøm,  “Egil Ulvan Rederi - fraktefart i 100 år” av Ivar Ulvan, 
“skipsvrak og undervannsarkeologi” av Øyvind Ødegård og “Om søkke og fløyt 
- men mest om glasskavler” av Inga Ness. 
 
Forbundet kysten avholdt sitt årlige landsdekkende seminar på Fosenkaia 
helgen 6. - 8. april. 24.juni fikk vi besøk av kystpilegrimer som offisiellt åpnet 
kystpilegrimsleia. Vi fikk også besøk av Veteranseilas 2018 med skonnerten 
«Svanen» helgen 25. juli. Kystlaget var vertskap for veteranseilasen og la til 
rette for et arrangement på Kafé Skuret der bl.a Varaordfører deltok. 18. 
august fikk vi besøk av seilbåten «Swan» fra Shetland, hvor vi lørdag hadde 
en felles seilas med flere fartøyer fra kystlaget sammen med «Swan». 
Trøndelagsstevnet ble avholdt i Kjerknesvågen 13.-15.juli, deltok vi med 2 
båter. 
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Sten Cato Nordsæther fikk tildelt Kveitangelen for sitt iherdige arbeid for å 
berge frakteskuten “Vågsfjell” nå “Gamle Nyborg”.  Også i år har vi hatt tre 
matkvelder, Skreikveld, Havets Festbord og Lutfiskaften som julebord. 
Første onsdag i måneden er det aktivitetskvelder hvor det blir servert vafler 
og kaffe. Hver søndag gjennom vinterhalvåret når Kafe Skuret holder stengt 
arrangerer medlemmene vaffelsøndager for å bygge opp en god økonomi i de 
ulike gruppene og et godt miljø på kaia. Søndagene er sosiale dager som er 
godt besøkt av både kystlagets medlemmer og byens befolkning. 
 
 
Markeringer, deltagelser og utadrettet aktivitet 
I årets borgertog 17. mai stilte vi igjen med fullrigget færing. 
Kulturminnedagen ble markert på Fosenkaia Lørdag 15.september, med 
aktiviteter og utstillinger fra kl 11-15. Dette var et arrangement hvor vi 
inviterte Traktor og motorkameratene, Trøndelag rutebilhistoriske forening og 
Norges husflidslag. Vi stilte ut båter og veteranbiler, startet gamle motorer, 
og viste fram handverk, smiing og husflid. Kystens dag ble arrangert lørdag 9. 
juni i samarbeid med bl.a Sjøfartsmuseet, Arkivverket på Dora og 
Redningsselskapet. Arrangementet varte fra 10-16.00 med tre besøkssteder i 
år; Fosenkaia, Sjøfartsmuseet/Krigsseilerplassen og Dora. Av aktivitetene kan 
nevnes: Båtdam for barn, knop og stikk, gammelmotorer, åpen smie, 
Eliasbåter, åpent handverksrom med karding. Og så gikk det an å få seg en 
matbit i form av fiskekaker på gaffel som i år igjen ble en vinner. 
 
På Forbundet KYSTENs Landsstevne i Haugesund var MK «Tampen1» tilstede, 
og en delegasjon fra Stevnekomiteen var utsendt og hadde i oppgave å 
promotere vårt kommende Landsstevne i 2019. Det var et flott stevne og 
mange lærerike ting å ta med seg når vi nå skal ta denne stafettpinnen inn i 
2019. 
 
 
Kursvirksomhet 
Det deltok 43 personer deltok og brukte 135 timer på kurs totalt. Den 
samlede kursinntekten var på 10.165 kroner. Kursene var: Mattefletting, 
flatbrødbaking, kavelbinding, knytting av bjørnemosekost, åfjordsbåten, 
smiing og luting av fisk. Alle kurs kjøres via Studieforbundet Kultur og 
Tradisjon. 
 
 
Kafé Skuret 
Sesongen 2018 ble nok en god sesong for kafeen med mange godt besøkte 
konserter. Selskapet Kafé Skuret AS ble  avvilket i løpet av 2018, og husleien 
til kystlaget ble på kr. 298.000,- som er 8% av total omsetning 
(konsertbilletter er ikke med i dette). 
 
Gulskuret 
Vi har arrangert flere temakvelder, matkvelder og også søndagskafe gjennom 
hele vinteren og høsten i 2018. Trondheim havn byttet tak på Gulskuret på 
tidligvinteren. Ny trapp til loftet ble montert i sommer. 
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Grønnskuret 
Motorrommet og dreierommet er i flittig bruk, snekkerverkstedet er arena for 
båtkurs, og det har vært restaurering og istandsetting av mindre 
tradisjonsbåter. Onsdager fra kl.1800 og ut er det aktiviteter i både 
motorgruppa og snekkerrommet. 
 
Blåskuret 
Smia er i flittig bruk av engasjerte smeder, som er godt igang med å danne 
en smedgruppe. Det er faste medlemskvelder på onsdager gjennom sesongen 
fra kl.1800 og ut både i smia og Håndverksgruppa. Under Kystens Dag fikk 
barn prøve seg på å smi sin egen krok. Og i år kunne barna også smi ute da 
det var plassert ut ildsted på avgrenset område utenfor blåskuret. Dette var 
en flott aktivitet som trakk til seg mange interesserte. Det ble holdt smikurs 
som ble godt mottatt og ble fullbooket veldig raskt. Handverksgruppa er også 
meget aktive, og har medlemskvelder hver onsdag fra 1800 og ut. De holder 
også en del kurs og  bidrar mye til å rekruttere nye medlemmer til laget. 
 
 
Kai- og havneforhold 
Det er for tiden så godt som fullt belegg ved Fosenkaia, to av fartøyene er 
spesialfartøy og resterende båter er fiske/frakt/fritidsfartøy. Det er et utvalg 
av stål/tre og to ferro-betong fartøy. Det har vært avholdt flere møter med 
Trondheim Havn i perioden. Det har blitt produsert 4stk nye leidere som nå er 
klar for montering. Vi har i år overtatt en ekstra rode for bruk til våre fartøy. 
 
Motorgruppa 
Året 2018 var som de fleste preget av stor aktivitet i motorgruppa. 24. januar 
ble årsmøtet avholdt, Oddmund Nygård trakk seg som leder og Svein 
Nordhammer ble valgt som leder for 2 år. Kasserer/sekretær Johan Terje 
Lines har 1 år igjen av valgperioden. Motorgruppa har for tiden 19 betalende 
medlemmer og ett æresmedlem. Kystens dag ble avholdt Lørdag 9.juni hvor 
vi sammen med Halvor Olsen hadde flere motorer utstilt i kjørbar stand. 
Wichmann og Brunvoll har vært jevnlig startet ved besøk, og annen aktivitet i 
Kystlaget. En 4.5 HK Sleipner er i samlingen, men der var sylinder og 
topplokk rustsprengt. Ny sylinder og stempel er anskaffet og montert. Ny topp 
er også underveis. Magneten er rengjort og i bra forfatning. Lørdag 
15.september var det duket for Kulturminnedag hvor vi igjen hadde Halvor 
Olsen representert med en del av motorsamlingen. Motorkameratene stilte 
opp med en såkalt Lok-mobil, en dampmaskin som ble brukt til sagbruk og 
treskeverk rundt på gårdene i gammel tid. På sensommeren kom Roger Sæter 
til Fosenkaia med M/K Trygg, med en nokså sliten 20 HK Union montert. 
Roger, Svein, Frank og Sten Cato gikk på med krum hals og demonterte 
motor, fikk delene på kaia og inn i Grønnskuret. Motor er demontert i sine 
enkelte faktorer og delene er for det meste lutet, rengjort og konservert i 
påvente av videre reparasjon. En del verktøy er blitt innkjøpt, blant annet en 
17 kilos propanflaske er byttet ut med 11 kilos, da denne er lettere å 
håndtere. Gruppas økonomi anses som tilfredsstillende. Ca. 20 tusen på bok. 
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Mat- og festivitasgruppa 
Vi gjennomførte 3 medlemskvelder, pluss lunsj for Forbundet Kysten i april. 
Flatbrødbaking ble også gjennomført men ikke av Mat&Fest. Dette sto Lillian 
Danielsen for og det ble kjørt som kurs. Skreikvelden ble avholdt lørdag 3. 
mars. Vi serverte skrei, lever og rogn til 68 peroner. Det var også loddsalg, og 
premier fikk vi fra Keramikeren i Blåskuret, Smia, Håndverksgruppa og Egil 
Høvedsmann. Forbundet Kysten hadde seminar 6. - 8. april, og fredag og 
lørdag kveld hadde vi Forbundet på besøk for sosialt samvær i Gulskuret. 
Søndag ble det servert fiskesuppe og brød til Forbundet, og noen av våre 
medlemmer. Havets Festbord ble avholdt den 13. oktober. Julebordet ble 
avholdt den 24. november med 71 deltakere. Nok mat ble det til alle denne 
gangen også, og sammenkomstene må sies å ha vært meget vellykkede. 
 
MF Stoksundferja 
Ferja ligger fremdeles i Kjerknesvågen for restaurering. Audun har som vanlig 
sendt søknad til Riksantikvar om midler til restaurering av ferga for 2019. I 
2018 fikk vi tildelt Kr. 1.250.000. Arbeid utført av Midtnorsk Trebåtverksted 
er: 
Dekksbjelker, skandekk, drivreim/hakaplank boltet sammen (Klinket) så det 
er klart for legging av dekk. Jernknær og vinkler er sandblåst 
overflatebehandlet og montert med bolter laget på dugnad. Horisontale knær 
av tre er bearbeidet og boltet i alle fire «Hjørner». Arbeid med hudplank er 
også godt i gang. Der var det behov for en god del nytt pga slitasje, skade og 
pælmark fra tidligere. 
13. september ble ferga satt på slipp spylt og rengjort i skutebunn. Nugle 
boret ut for drenering av vann. Kjølplank demontert for tilkomst rengjøring. 
Mye snavel der som har ligget i mer enn 50 år. Av Forbundet Kysten/UNI-
stiftelsen er vi tildelt kr. 23.500,- i miljømidler for innkjøp av lensepumpe 
med filteranlegg for rensing av lensevann. Dette blir montert før sjøsetting til 
våren. 
På motor søkte vi og fikk tildelt 45,000,- fra UNI stiftelsen, midlene gikk til 
overhaling av dieselpumpe, regulator og fødepumpe. Dieselpumpe med 
tilbehør er overhalt og satt på motor. Kjølesystem er renset og montert. 
Kjølepumpe og sjøvannspumpe er overhalt og montert. Det er også i år 
produsert bolter på dugnad for bruk på ferga. Videre er det produsert 3 stk. 
svanehalser til utlufting av salong, lugarer, messe og maskinrom. De fleste av 
svanehalsene er i god forfatning og trenger et strøk maling før montering. 
Koøyene 12 stk. er renset for maling, løsnet hengsler som til dels satt meget 
godt. Laget pressverktøy til bruk i presse. Gummi for pakninger er kjøpt inn 
og grovskjært. Det er også i år utført en del dugnadsarbeide i form av vasking 
av skurene for Kystlaget og drift av søndagskafe ved Gulskuret på Fosenkaia i 
vintersesongen, noe som har tilført Fergegruppa ca kr. 9.300,- i 2018. 
 
 
Båtbyggergruppa 
Det har ikke vært noen aktivitet i Båtbyggergruppa. På Båtbyggergruppas 
konto står det pr. 14.jan-19 kr. 2704,85. 
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Handverksgruppa 
Gruppa har i inneværende år økt sitt medlemstall, og består nå av 9 aktive 
medlemmer. Styret består av Anne Gismervik som leder, og Anne Kristine 
Fredriksen som kasserer. Sosialt fungerer gruppa svært godt, og vi er flinke til 
å dele på oppgavene, enten det gjelder søndagskafe, kursvirksomhet eller 
renhold. Hovedfokus for gruppas virksomhet i år har vært: Hva kan vi som 
gruppe bidra med til Landsstevnet 2019? Produksjon av kystskjerfet vårt (ca. 
100 hvorav 34 solgt) er noe vi mener vil kunne bidra til å skape fellesfølelse 
og identitet. De tre kursene vi gjennomførte i høst, er også skritt på denne 
vegen, og vi tar sikte på å demonstrere på Landsstevnet det vi her har lært. 
Totalt hadde vi til sammen 34 deltakere på kurs, fordelt på følgende: binding 
av bjørnemosekost med egenprodusert grindvevbånd (10 deltakere), 
mattebinding/ tyrkerknop (12 deltakere) og kavelbinding (12deltakere). Flere 
av deltakerne kom utenbys fra (Levanger, Leer, Lysøysund og Hitra). 
Gjennom kursvirksomhet og stort engasjement både på Kystens dag og på 
Kulturminnedagen har vi fått vist hva vi står for og i tillegg skapt grunnlag for 
rekrutering. Samarbeidet med Sopp og Nyttevekstforeningen og med 
Sentrum Husflidslag har også vært viktig. Vi har stort utbytte av å delta i 
hverandres kursvirksomhet og slik hente ny inspirasjon.   
Økonomien i gruppa har vært god, primært på grunn av stor dugnad- og 
laginnsats. En del midler er pløyd tilbake i Kystlaget i form av oppussing og 
omdisponering av Blårommet og litt av gangarealet bak. Vi har også kjøpt inn 
kardemaskin og annet nødvendig utstyr i forbindelse med virksomheten vår. 
Noen midler er dessuten satt av til kompetanseheving for medlemmene. 
 
Fartøygruppa 
Styret har i 2018 bestått av Dag Linhjell (leder) og Helge Meyer (nestleder). 
Roger Normann har vært separat representant i inntakskomiteen for båter. 
Det har vært avholdt et møte 10. oktober hvor vinterplassering, og aspekter 
ved kommende landsstevne i Trondheim ble diskutert. Mulig dugnad for 
leideroppsetting på kaia ble også diskutert, men saken ble utsatt fordi 
leiderne måtte males før oppsett, og fordi det var usikkerhet om man ville få 
en flytebrygge langs deler av kaia i stedet. Utover dette har ikke gruppa vært 
aktiv som gruppe. 
 
Dokumentasjonsgruppa 
Det har vært relativt rolig gjennom året. Vi har fortsatt "grepet" fra i fjor med 
utsmykkingen av salongen og møterommene med å få tak i 16 innrammede 
maritime bilder. Disse vil bli hengt opp på nyåret 2019. Vedrørende 
digitalisering og scanning av arkivet, kom vi av forskjellige grunner ikke 
kommet videre, men vi håper å komme i gang på sensommeren/høsten etter 
Landsstevnet. Det er i 2018 påbegynt arbeidet med en ny utgave av "Båtene 
på Fosenkaia", og ambisjonen er at den skal være ferdig til Landstevnet. 
 
Småbåtgruppa 
Første ordinære årsmøte i Småbåtgruppa ble avholdt 11/1-18, hvor 23 
medlemmer var innkalt og 12 møtte. Aksel Jørgensen ble valgt til ny leder for 
gruppa. Medlemskontingent ble bestemt til å være kr.100,-. Åfjordsekstringen 
«Futen» ble sjøsatt etter ferdig kurs 22.mai, og vært i bruk på 16 turer, derav 
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5 annonserte onsdagsseilinger sammen med Auskaret. Båten har tilgang til 
både sneseil og råseil. Bruken med seil krever godkjenning av båtansvarlig. 
Litt om kurset «Åfjordsbåten, teori og praksis»(Futenkurset): Antall 
deltagere: 13, Kurstimer: 55, Godkjente deltagere med over 75% deltagelse: 
4 stk. Tilskudd fra studieforbundet: kr. 5225,- 2018 var første sesongen 
Småbåtgruppa hadde ansvar for Fløtmann. Båten ble smurt og stelt av 
Clamer, det ble opprettet facebookside for å melde seg på for roing, Clamer 
kurset 5 roere. Utgifter til smøremidler ble dekket av Kystlaget. Sesongen var 
fra 3. mai til 19. september og det ble rodd torsdager, fredager, lørdager og 
søndager i kafeens åpningstid. Vi manglet roere 9 dager i juli,  og rodde totalt 
71 dager. Det har vært vanskelig å rekruttere nye roere til Fløtmann. Vi har 
gått ut både innad i gruppa, og til alle i Kystlaget med oppfordring om å være 
med å ro; men dette ga liten respons. Simen Rudsengen, som ikke er medlem 
av Kystlaget, meldte seg som roer og reddet sesongen sammen med Clamer. 
Roere: Clamer 33 dager (pluss kursdager), Simen Rudsengen 26 dager, 
Hjørdis 8 dager, Ulf 4 dager og 4 andre med 1-2 dager hver. Det er fraktet ca. 
740 passasjerer over kanalen denne sesongen. Clamer har holdt oppe 
Fløtmannsroinga i Kystlaget i flere år, men har opplyst at han trekker seg som 
båtansvarlig for Fløtmann. En stor takk til Clamer som har gjort en 
kjempeinnsats som Fløtmann. 
 
Auskaran 
Styret har bestått av: Nils Erling Olderø – høvedsmann tom. mars, måtte 
trekke seg grunnet sykdom, Carsten Elfenbein - høvedsmann fra mars og 
halskar (kasserer), samt Aksel Jørgensen - styremedlem. Det ble betalt 
årsavgift i 2018 av 11 medlemmer, noe som er rekord for de siste årene. 
Båtlaget har kr. 10.265,- disponibelt. Inntektene stammer fra 
medlemsbidragene og bruk av båten, mens utgiftene går til båtforsikring (en 
ny forsikringsavtale med IF kom i boks i mai), vedlikehold og reparasjoner, 
samt leie av fasiliteter på Fosenkaia. Aktiviteter har vært noen 
onsdagsseilaser, en felles medlemstur og et par private turer. Allikevel svarte 
ikke aktivitetsnivået til planene som ble lagt under fjorårets årsmøte. Blant 
annet ble det ikke noe av fellesturen til Tautra. Det var ikke noe organisert 
tilsyn mens båten lå på flytebrygga, men ”tilfeldig forbipasserende” 
medlemmer sjekket fortøyning, funksjon av lensepumpa mm, med jevne 
mellomrom, noe som fungerte tilstrekkelig i år. Auskaret ble i 2018 
innlemmet i Kystlagets Småbåtgruppe. 
 
Båtlaget Nidaros 
Båtlaget hadde 54 medlemmer i 2018. Det var planlagt 16 onsdagsseilinger i 
sommerhalvåret, i år med ny ordning, medlemmer i oddetallsuker, og seilaser 
åpne for alle i partallsuker. Ordningen har fungert godt og det er nå 12 aktive 
høvedsmenn, hvorav 10 som står på «turnuslisten» for onsdagsseiling. Ingen 
Nidarosregatta eller sommerseilas ble arrangert i år, da det ikke passet for 
noen høvedsmenn. Det har vært et relativt rolig år for båtlaget med tanke på 
kursvirksomhet. “Velkommen om bord”: 2 ettermiddager i august tok 
Åsmund, Håkon og Audun med en gjeng flyktninger, hovedsakelig fra Syria, 
med på seil- og fisketur på fjorden. Arrangementet ble støttet økonomisk av 
Forbundet Kysten. I juni ble det arrangert fiksedugnad ombord i Nidaros; 
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teltet ble fikset, utstyret i vengen ble ryddet i og førstehjelpsutstyret ble 
rustet opp. Utsett 28. april gikk effektivt for seg. For å rekke å komme oss ut 
fra Museet måtte ryddingen av båten skje midtfjords. I forkant av dugnaden 
ble det arrangert én smøredugnad. Oppsett ble arrangert sammen med Munin 
sitt oppsett 7. oktober. Tradisjon tro ble årsmøtet for 2018 og etterfølgende 
nyttårsnikkersball arrangert på Damhaugen. Piratseiling ble gjennomført 2. 
september, det ble et svært vellykket arrangement, med Kjetil Sildnes som 
sjørøverkaptein. Seilingen ble et samarbeid med Forbundet Kysten, og det var 
flere båter som deltok. Motoren har fungert fram til juni da girakslingen 
vandret opp gjennom motoren, og siden har ikke motoren fungert. Ingrid 
Berg har gjort en meget god innsats med vask av Gulskuret, nesten et tosifret 
antall ganger og skaffet Nidaros en solid inntekt på flerfoldige tusen kroner. 
Tusen takk! 
 
Flytebrygga 
Styret har bestått av Bengt Finstad (leder og kasserer) og Marius Petter Wick 
(nestleder). 20 båter har benyttet flytebrygga i 2018 (18 andelseiere og 2 
ikke-andelseiere). 2 båter (1 andelseier og 1 ikke-andelseier) har fått tildelt 
plass for vinterleie for 2018/2019. Ingen nye andelseiere for 2018. Det ble 
iht. årsmøtet i 2018 avsatt inntil kr. 30 000 til strømuttak og lyssetting av 
brygga. Det ble innhentet tilbud på utstyr til dette formålet, og de totale 
kostnadene for dette utstyret kom på kr. 26  737. Av denne summen ble det 
søkt Kystlaget Trondhjem for kr. 5000 som tilleggsfinansiering og søknaden 
ble innvilget. Audun Podsada og Marius Petter Wick var ansvarlige for å 
innhente tilbud på dette utstyret samt monteringen av strømsøyler og lys på 
brygga. I løpet av november var det montert både kontaktuttak og lyssetting 
på brygga. Anlegget fungerer utmerket og er en stor sikkerhet ved ferdsel på 
brygga kveldstid. Styret ved flytebrygga vil rette en stor takk til disse to for 
dette arbeidet! Flytebrygga har ellers fungert bra i år, og det er foretatt kun 
små vedlikeholdsarbeider som at blant annet dekket har blitt vedlikeholdt 
med olje. I tillegg har det blitt foretatt diverse småreparasjoner som skifte av 
bolter etc. Det er laget en plate for å ha over sementkant på kaia, ved 
overgang til nedgangen av flytebrygga, slik at båtene mest mulig skånsomt 
kan dras opp over dette hinderet.  Maks kapasitet på flytebrygga er pr. i dag 
ca. 20 båter med smått og stort, og vi vurderer å legge til en utrigger til pga. 
økt interesse og forespørsel om å få kjøpe seg andelseierskap, og legge til 
småbåter ved brygga. 
 
Båtlaget Hermes 
Båten er fortsatt under restaurering og ventes tilbake til Fosenkaia i nær 
fremtid. 
 
Prosjektgruppa for Levende Kanalhavn 
Gruppa Levende kanalhavn har som hovedoppgave å jobbe med langsiktige 
strategier for å bevare kanalhavna som et autentisk maritimt byrom. Gruppa 
ledes av Trygve Gjermstad og har i 2018 hatt 4 møter, i tillegg til å delta på 
høringsmøte om bygging av det nye Trondheim Stasjonssenter. Viktige 
innspill fra gruppas side i planprosessen har vært at en må bevare 
kanalhavnas identitet og åpenhet mot fjorden. Vi har uttrykt bekymring for at 



Kystlaget Trondhjem 
Fosenkaia 10, Gulskuret, 7010 Trondheim 

 

Brattøra bygges ned med massive høyhus som danner en mur mot fjorden. 
Gruppa har også jobbet med å forberede en studietur til Amsterdam i februar 
2019, sammen med veteranbåtmiljøene i Bergen og Stavanger for å studere 
hvordan veteranbåthavnene drives der. 
 
Medlemsutvikling 
Kystlaget Trondhjem har 455 medlemmer pr. januar 2019 mot 441 ved 
forrige årsskifte. Dette er en gledelig økning som vi håper vil fortsette. 

 
 
Egil Eide/sign/     Sigmund Henningsen (fratrådt nov -18) 
Høvedsmann     Halskar 
 
Audun Podsada/sign/    Lillian Susann Danielsen/sign/ 
Stuert      Skrivar 
 
Torstein Olsen (fratrådt mai -18) Sten Cato Nordsæther/sign/ 
Skurbas      Kaibas 
 
Svein Nordhammer/sign/ 
Kaibas vara 

 


