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

Til: Medlemmer av Kystlaget Trondhjem

«Navn»
«Adr2»
«Adr4_______»
Kontaktpersoner i Kystlaget Trondhjem
Høvedsmann (leder)
Halskar (kasserer)
Stuert
Skurbas (skuransvarlig)
Kaibas (kaiansvarlig)
Skrivar (sekretær)
Kaibas-vara

Egil Eide
416 91 512 hovedsmann@kystlaget-trh.no
Frode Frydenlund
926 33 930
halskar@kystlaget-trh.no
Audun Podsada
901 85 533
stuert@kystlaget-trh.no
Marius Petter Wick
406 06 221
skurbas@kystlaget-trh.no
Sten Cato Nordsæther
922 09 334
kaibas@kystlaget-trh.no
Lillian Susann Danielsen 906 07 436
skrivar@kystlaget-trh.no
Svein Nordhammer
957 92 308 kaibas-vara@kystlaget-trh.no

Aktivitetsgrupper m.m.:
Auskaran
Båtbyggergruppa
Dokumentasjon/arkiv
Flytebryggegruppa
Fløtmannsgruppa
Småbåtgruppa
Hansteengruppa
Båtlaget Hermes
Mat og festivitas
Fartøygruppa
Motorgruppa
Ferjegruppa
"Kaptein Dyre"
"Nidaros"
Handverksgruppa
Levende kanalhavn
Studieveileder

Carsten Elfenbein
918 25 908
auskaran@kystlaget-trh.no
Bao Quoc Le
466 83 918 baatbyggergruppa@kystlaget-trh.no
Per Kristian Rognes
907 41 054
arkiv@kystlaget-trh.no
Marius Petter Wick
406 06 221
flytebrygga@kystlaget-trh.no
Clamer Meltzer
414 22 616
flotmann@kystlaget-trh.no
Per Anders Brattgjerd 951 76 925
smaabaatgruppa@kystlaget-trh.no
Vladimir Voracek
483 30 625
v.voracek.trd@gmail.com
Arnstein Hansen
900 19 801
hermes@kystlaget-trh.no
Ivar Soknes
901 20 643
matogfest@kystlaget-trh.no
Roger Normann
922 60 858
fartoygruppa@kystlaget-trh.no
Oddmund Nygård
934 34 980
motorgruppa@kystlaget-trh.no
Johan Terje Lines
915 67 816
stoksundferja@kystlaget-trh.no
Sten Cato Nordsæther 922 09 334
kapteindyre@kystlaget-trh.no
Åsmund Sæther
979 73 096
nidaros@kystlaget-trh.no
Jorunn Kristin Brandsø 454 67 618
handverksgruppa@kystlaget-trh.no
Egil Eide
416 91 512 levendekanalhavn@kystlaget-trh.no
Ingrid Berg
909 14 494
studieveileder@kystlaget-trh.no

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 Byblekka på epost, så send epost til skrivar@kystlaget-trh.no
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Velkommen til Kystens Dag 2017

Foto: Egil Eide

Førstkommende lørdag 10. juni er det igjen duket for Kystens Dag på Fosenkaia,
Krigsseilerplassen og på Arkivsenteret Dora. Det vil bli aktiviteter på Fosenkaia for store
og små - alt fra å bygge sin egen fjølbåt til å spinne garn av ull og prøve seg som smed.
Motorgruppa vil starte opp gamle motorer, og flere båter vil ha åpent skip.
Redningsselskapet vil stille med Eliasbåter, og det vil være robåter som frakter folk
mellom Krigsseilerplassen og Fosenkaia. På Sjøfartsmuséet vil det være omvisninger,
barnas Sjøfartsmuséum og foredrag. Det vil bli en sykkelvandring til Dora der det blir
omvisning i bunker, foredrag og utstillinger. Og selvfølgelig vil Kafé Skuret og Troll
restaurant servere god mat og drikke hele dagen.
- Ta med familie og venner og kom!

Fløtmannsbåten 20 år

Foto: Knut Skaun Sveen

I år er det 20 år siden Fløtmannsbåten ble
bygd og sjøsatt i forbindelse med
byjubileet i 1997. Båten «Fløtmann I» er
bygd på Fosenkaia av Vegard Rye Carlsen
og var en gave til byens befolkning fra E.A.
Smith. Historien til fløtmann strekker seg
over 120 år tilbake, og har sitt opphav i
oppføringen av Brattøra og anlegget rundt
jernbanen i begynnelsen av 1880-årene.

Spesielt etter at St. Olavs bro ble revet i
1920, representerte Fløtmann en stor
besparelse for folk som arbeidet på
Brattøra eller reisende som skulle til
Trondheims vestlige områder. Jubiléet
markeres under Kystens Dag lørdag 10.
juni.

Nidarosregatta 11. juni

Kafé Skuret 20 år
Kafé Skuret ble åpnet i forbindelse med
Landsstevnet i 1997 og har siden vært et
serveringssted og en kulturscene på
Fosenkaia. Vi markerer jubiléet lørdag 26.
august kl. 14 med kakefest.

Båttur på fjorden 21. juni
Onsdag 21. juni inviterer vi medlemmer til
båttur på fjorden i junikvelden. Oppmøte
fra Fosenkaia kl. 17. Vi seiler til et
passende sted og nyter sosialt selskap og
noe å bite i før vi returnerer til bruåpning
kl. 21. Pris kr. 100,- inkluderer reker og
loff. Påmelding til tur@kystlaget-trh.no
innen 20. juni.

Auskaret ferdig restaurert
Søndag 11. juni blir det regatta for
tradisjonsbåter på Trondheimsfjorden. Da
vil små og store båter fra kystlaget og
andre steder i Trøndelag møtes til
kappsegling
rundt
Munkholmen.
Startskuddet går kl 10:30 med målgang kl
13:30.

Lagsbåten Auskaret har i vinter stått i
Grønnskuret der en dugnadsgjeng har
utført flere reparasjoner på ror, esing og
rigg. Nå er båten straks klart til sjøsetting
og rigging slik at den kan ut og seile på
fjorden. Takk til dugnadsgjengen som har
gjort en stor innsats!

Futen - ny båt til kystlaget

Ungdomsseilas med Pauline

Foto: Egil Eide

Kystlaget har fått overta Åfjordsseksringen
"'Futen" fra lærerutdanningen ved NTNU.
Båten har vært brukt til undervisning i
kroppsøvingsfaget, men den har vært lite
brukt de senere årene. Båten har vært
lagret i naust men trenger likevel litt
overhaling og noen reparasjoner. Dette vil
bli gjort i vinter slik at vi kan ta i bruk
båten neste vår.

Forbundet KYSTEN inviterer ungdom
mellom 16 og 26 med på fem dagers seilas
med jekta Pauline. Avreise: Hopsjøbrygga
på Hitra, søndag 16. juli. Ankomst:
Forbundet
KYSTENs
landsstevne
i
Kristiansund, torsdag 20. juli. Det er plass
til 24 deltagere – førstemann til mølla!
Påmeldingsfrist 10. juni. Pris som
inkluderer tur og ungdoms-medlemskap i
Forbundet KYSTEN for 2017: kr. 950,www.kysten.no/arrangement/ungdomsseilas

Dugnad før Kystens Dag

Kystens
ens Landsstevne 2017

Fredag 9. juni kl. 18:00 er det dugnad for
å rigge til før Kystens Dag. Vi trenger
mange hender og føtter til å gjøre alt klart
før den store dagen.. Møt opp og ta et tak!

Trøndelagsstevnet 2017
Årets
landsstevne
arrangeres
på
Mellemværftet i Kristiansund 20. – 23.
juli. Temaet er Havnekultur – Klippfisk –
Båtbyggertradisjoner Vi håper mange fra
Båtbyggertradisjoner.
Kystlaget Trondhjem
hjem legger turen innom
landsstevnet i år. Les mer på web:
landsstevne.mellemverftet.no
sstevne.mellemverftet.no
Nattseilerne inviterer til årets TrøndelagsTrøndelags
stevne i Hopsjø Havn, Hitra 14.-16.
14
juli
2017. Fredag
dag vil det bli mottakelse av
båter hele dagen, suppeservering og fest
med DJ Roar i Nattseilerbua.
Lørdag blir det skippermøte, nydåp av
vengbåten
"Sara
Kjerstine",,
regatta,
kystting på dagtid, festmiddag og fest
fe på
kvelden med Pulsator.

Aktiviteter høsten 2017
Pirattur til Munkholmen med Nidaros:
• Lørdag 2. september
Aktivitetskvelder på Fosenkaia:
• Onsdag 2. august
kl.18:00
• Onsdag 6. september
kl.18:00
• Onsdag 4. oktober
kl.18:00
• Onsdag 1. november
kl.18:00
• Onsdag 6. desember
kl.18:00
Temakvelder på Gulskuret (tema vil bli
annonsert senere):
• Torsdag 14. september
kl.19:00
• Torsdag 23. november
kl.
kl.19:00

Boktips: Lær å seile åpne
tradisjonsbåter
Å seile norske
tradisjonsbåter
kan gi en helt
unik opplevelse
av både natur og
kultur. Nå er
basiskunnskapen
samlet i en enkel
lærebok.
Utgivelsen er et
samarbeid mellom
Flyt
Forlag
og
Forbundet KYSTEN.
Forfatterne
orfatterne Tora Heide, Lise Trangsrud og
Terje Planke har lang erfaring fra
veiledning i kystfriluftsliv, og opplæring i
tradisjonsbåtseiling. Boka kan bestilles fra
Flyt Forlag ellerr i nettbutikken til
Forbundet Kysten.
---------------------------------------------------------------------------------------------

Rådsmøter:
• Torsdag 31. august
• Torsdag 9. november

kl.18:00
kl.19:00

Høstdugnad på Fosenkaia:
• Lørdag 23. september

kl.11:00

28. september kl. 19:00
:00: "Krigsseilerne under
første verdenskrig - sjøfolk i jobbetid og
ubåtkrig" Foredrag med Elisabeth Solvang Koren,
konservator ved Norsk Maritimt museum.

Havets festbord:
• Lørdag 7. oktober

kl.19:30

26. oktober kl. 19:00:
:00: "Tang og tare for
matelskere " Foredrag med Frøya Tare.

Torsdagstreff

(inngang kr 40,-)

