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Fartøygruppa ble formelt godkjent av årsmøtet i Kystlaget Trondhjem 19. februar 2014. 
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 FARTØY   
Det er 19 fartøy som er representert i gruppa, 4 lags båter, og 15 private. 
Det er et utvalg av 4 stål fartøy, 14 tre fartøy og et ferro-betong fartøy. 
5 av fartøyene har vernestatus av Riksantikvaren.  
 

 

MØTER 
Det er avholdt et medlems møte i 2015, med bla info om overvintring i Brattøra basenget og 
utfordringene der. 
 

 

AKTIVITET  
Aktiviteten har bla bestått i vedlikehold/reparasjoner av fartøyer og motorer, det har bla hvert 
større maskinarbeid ombord på Sørhavn.  
Åpent skip på bl.a Kaptein Dyre under Kystens dag i juni. 
Kapein Dyre slepte Stokksundferga til Kjerknesvågen der den er under restaurering. 
M/K Tampen1seilte i august til Hardanger fartøyvernsenter hvor den blir liggende til våren. 
Det skal skiftes en del av dekket, hudplank, rekkestøtter, ny lugarkappe, og kjølbolter. 
Vesle Tor ligger på Hitra til Willy Eide for restaurering, hvor bla det blir nytt dekk, og er 
ventet ferdig til våren. Wickmannen er også under restaurering. 
Kystlaget har hadd to medlemsturer på fjorden hvor fartøygruppa har stilt opp med båter, 
dette er populære turer for kystlagets medlemmer. 
Vi fikk noe media oppmerksomhet under flyttingen til Brattøra bassenget i august, bla fra 
NRK, Adressa avisen, Byavisa, og Sorgenfri. ( Renere havn ). 
Fartøyer fra fartøygruppa har hvert representert på Uti-havet festivalen på Mausundvær, 
veteranbåt stevnet Fjordsteam i Florø og båt treffet på Kjerknesvågen. 
Fartøyer fra kystlaget har vært fra Hardanger, Kristiansund, Frøya, Hitra, og til 
Kjerknesvågen. 
 

Det er lagt ned mange arbeidstimer i fartøyene det siste året. 
 

 

DUGNAD   
Medlemmer fra fartøygruppa har stilt opp på flere dugnader som har hvert avholdt i 2015, det 
være vår og høst samt flere flyttinger av fartøyer langs kaien. 
 

 

PROSJEKTER  
Flere av fartøyene er inne i et prosjekt med NTNU som heter båtvakta som nå er i fase 2, det 
er et prosjekt hvor studenter forsker på elektronisk overvåkning for lystbåtmarkedet.   
 



- ingen konto 
- Utseilt distanse smalet for fartøyer som har hvert i bruk er ca 1400 nautiske mil 
 


