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Velkommen til Kystens Dag 11. juni 
 

 
Fra Kystens Dag 2019 (Foto: Egil Eide) 

 

Endelig, etter 2 års fravær kan vi invitere til Kystens Dag på Fosenkaia lørdag 11. juni mellom 
kl 11 og 15. Dette familiearrangementet er utrolig populært og byr på trivsel og opplevelser 
for små og store i maritime omgivelser. Vi samarbeider med Sjøfartsmuseet og Kafé Skuret 
og håper mange legger turen til Fosenkaia førstkommende lørdag.  
 

Det blir mange aktiviteter: 
• Tur på kanalen med ulike tradisjonsbåter. 
• «Fløttmann» frakter folk mellom Fosenkaia og Ravnkloa. 
• Båtdam for barna, der de kan bygge sin egen båt og prøve den. 
• Utstilling av modellbåter. 
• Kurs i knuter og spleis. 
• Smia demonstrerer smedarbeid. 
• Håndverksgruppa viser frem tradisjonelle håndverksteknikker. 
• Motorgruppa starter opp et utvalg av sine pent restaurerte motorer. 
• Ranheim Mannskor synger. 
• Sjøfartsmuseet har fri entre på Kystens Dag. 
• Salg av kystlagseffekter. 
• Kafé Skuret serverer maritim mat. 

Velkommmen! 



 

 

Naustet på Ringve snart ferdig 
 

 
Foto: Jan-Petter Huberth Hansen 

I vår har det blitt gjort en stor 
dugnadsinnsats for å restaurere naustet i 
Ringvebukta. Med støtte fra Forbundet 
KYSTEN og Sparebankstiftelsen DNB har 
dugnadsgjengen byttet takplater, reparert 
yttervegger og syllstokk, drenert og malt 
veggene. Med tett tak og godt utført 
restaurering vil naustet bli godt egnet til å 
lagre tradisjonsbåter. Det vil bli satt opp 
informasjonstavle utenfor naustet med 
informasjon om kystlaget og kystkultur.  
                   

Nidaros får nye seil 
 

 
Foto: Jan-Petter Huberth Hansen 

I vinter har ei gruppe fra båtlaget Nidaros 
jobbet med å sy nytt storseil og toppseil til 
vengbåten «Nidaros». De gamle seilene er ca 
10 år gamle, noe som er normal levetid for 
denne type seil. De nye seilene, som blir de 

tredje seilene til båten, blir sydd av lin. 
Storseilet er 8 meter høyt og 7 meter bredt. 
Arbeidet ledes av Vegard Heide, og på første 
samling i vinter var de 12 deltakere. Seilet 
blir ferdig i løpet av forsommeren, og det er 
mulig å beskue arbeidet under Kystens Dag 
lørdag 11. juni.  Etter en sesong skal seilet 
barkes på tradisjonelt vis. Vi kommer 
tilbake til dette i et senere nummer. 
 

Båttur på fjorden 23. juni 

  
Fra båtturen i juni 2020 (Foto: Egil Eide) 

På selveste St.Hans aften blir det båttur på 
fjorden for kystlagets medlemmer. Vi 
planlegger å seile med lagsbåter og øvrige 
fartøy som er tilgjengelig enten til 
Munkholmen eller et annet sted der vi kan 
gjøre strandhogg og grille. Oppmøte på 
Fosenkaia kl. 1700. Påmelding kommer 
når vi vet hvilke båter som stiller, men sett 
gjerne av kvelden allerede nå! 

 

Eventyrlig seilas med SDS 
Hansteen 5.-7. august 2022 

Bli med på en eventyrlig seilas på 
Trondheimsfjorden med verdens eldste 
seildampskip som fortsatt er i bruk.  



 

 

5. august legger endelig «SDS Hansteen» fra 
kai i Trondheim og starter ei tredagers 
sjøreise på indre Trondheimsfjord med 
anløp på Frosta, Levanger, Ytterøy, Mosvik, 
Inderøy, Steinkjer og Leksvik. Underveis 
kan du la deg målbinde av vakker natur, 
underholdning, trivelig vertskap og god 
mat! 
Etapper og program 2022: 
5. aug: Trondheim – Tautra – Levanger 
6. aug: Levanger – Ytterøy – Mosvik – Hylla 
7. aug: Hylla– Mosvik – Leksvik – 
Trondheim  
Det er mulig å delta på dagsetapper. 
For priser og mer informasjon: 
https://explorative.shop/no/hansteen 
 

Trøndelagsstevnet blir 
arrangert under 
Kystkulturdagene på Lysøysund 
 

Helga 5.-7. august er det kystkulturdager 
i Lysøysund. Kjeungen Kystlag bruker å ha 
fast opplegg med at tradisjonsbåtene 
samles på Asen på fredagen med grilling og 
litt kos utover kvelden på brygga til 
Kystverket. Lørdagen har vi seilasen 
«Gammeldansk og spekesild» som går fra 
Asenvågøy og inn til Lysøysundet og 
kystkulturdagene.  Dette er et arrangement 
som det hvert år kommer masse folk og 
båter på. Følg med på Facebook og 
hjemmesida til Kjeungen Kystlag. 
http://www.kjeungenkystlag.no 
 

Aktivitetskalender 
 

Kystens Dag 2022: 
 Lørdag 11. juni              kl. 11:00 – 15:00 

 

Båttur på fjorden: 
 Onsdag 23. juni                      kl. 17:00 

Åfjordsbåten «Futen» 

 
En av kystlagets virkelig fine lagsbåter er 
åfjords-seksringen «Futen». Vi overtok 
båten i 2017 fra lærerutdanningen ved 
NTNU der den har blit brukt til 
undervisning. Futen kan rigges enten med 
råseil eller sneseil alt etter hva en ønsker, 
eller så kan den rett og slett roes med 3 par 
årer. Vi ser gjerne at flere bruker båten. Ta 
kontakt med Smbåtgruppa hvis du ønsker 
opplæring og utsjekk for å bruke «Futen». 
 

Renholder til skuret 
Vi søker renholder til kystlagets lokaler 
(møterom, toalett m.m) for vinterhalvåret. 
Arbeidsmengden er overkommelig, og du 
får betalt for jobben. Ta kontakt med 
halskar Frode Frydenlund, tlf 926 33 930.   

 

Som i 2012 har Bragdøya kystlag sammen med 
Søgne Kystlag gleden av å invitere til 
Forbundet KYSTENs landsstevne 21. til 24. juli 
2022 – på Bragdøya i Kristiansand. Besøkende 
får mulighet til å være med på båtturer, teater 
og konserter på spennende scener, spise mye 
god mat, prøve ulikt håndverk og ellers se 
mange flotte båter ved kai og i bruk. For 
påmelding og mer info se: 
https://bragdoya2022.no/ 



 

 

 
 
 
Kontaktpersoner i Kystlaget Trondhjem:  
Høvedsmann (leder)   Jan-Petter Huberth Hansen 913 72 303  hovedsmann@kystlaget-trh.no 
Halskar (kasserer)       Frode Frydenlund               926 33 930           halskar@kystlaget-trh.no 
Stuert       Ingrid Kojen                      917 38 746      stuert@kystlaget-trh.no 
Skurbas                       Torstein Olsen   950 54 687           skurbas@kystlaget-trh.no 
Kaibas                         Svein Nordhammer            957 92 308              kaibas@kystlaget-trh.no 
Skrivar           Sverre Steen                     934 06 429            skrivar@kystlaget-trh.no 
Kaibas-vara               Per Kristian Rognes            907 41 054     kaibas-vara@kystlaget-trh.no 
 
 

Aktivitetsgrupper m.m.:     
Auskaran   Sverre Steen    934 06 429                    auskaran@kystlaget-trh.no 
Seilgruppa      Bao Quoc Le  466 83 918                    seilgruppa@kystlaget-trh.no 
Dokumentasjon/arkiv   Per Kristian Rognes      907 41 054               arkiv@kystlaget-trh.no 
Flytebryggegruppa    Marius Petter Wick       406 06 221                flytebrygga@kystlaget-trh.no 
Småbåtgruppa   Jens Krystad     957 79 152      smaabaatgruppa@kystlaget-trh.no 
Smedgruppa   Håvard Wilson     476 68 408                               smia@kystlaget-trh.no 
Båtlaget Hermes   John Eilif Hermansen   414 32 461            hermes@kystlaget-trh.no 
Mat og festivitas  Roald Nakstad     917 41 799        matogfest@kystlaget-trh.no 
Fartøygruppa   Dag Linhjell     902 24 183             fartoygruppa@kystlaget-trh.no 
Motorgruppa   Svein Nordhammer     957 92 308            motorgruppa@kystlaget-trh.no 
Ferjegruppa   Johan Terje Lines         915 67 816              stoksundferja@kystlaget-trh.no 
Båtlaget Nidaros    Adam Krupicka     461 10 509            nidaros@kystlaget-trh.no 
Håndverksgruppa   Kari Gjerde       900 91 069      handverksgruppa@kystlaget-trh.no 
Levende kanalhavn   Egil Eide     416 91 512    levendekanalhavn@kystlaget-trh.no 
Studieveileder    Jorid Østvik                   926 27 518            studieveileder@kystlaget-trh.no 

 

Kystlaget Trondhjem er med sine 430 medlemmer ett av 126 kystlag 
tilknyttet Forbundet Kysten. Kystlaget har sin base på Fosenkaia i Trondheim der 
laget forvalter flere båter og bygninger (skur) på kaia. Disse brukes aktivt til 
medlemsaktiviteter og til vedlikehold og drift av tradisjonsbåter og veteranfartøy.  
Kystlaget har flere aktivitetsgrupper der en kan lære og praktiskere alt fra seiling, 
smiing, håndverksarbeid til restaurering av gamle motorer. 
 

En kan bli medlem av Kystlaget Trondhjem ved å melde seg inn i Forbundet 
KYSTEN og velge Kystlaget Trondhjem som lokallag. Medlemskontingen er kr 
500/år for ordinære medlemmer og kr 75/år for husstandsmedlemmer. 
Ungdomsmedlemmer betaler kr 250/år inntil fylte 26 år. 
Bli medlem ved å gå inn på: https://kysten.no/bli-medlem 


