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Verkstedlaget er en

ressurs som kan brukes langt utover det
å stelle med gamle
motorer.
Laget er involvert i
prosjektet M/B Rolf,
overhaling av moto-

museet og ved besøk på kyst-

ren til Fram og sist men ikke

laget

minst bidrar de med motor-
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Nordre Skur & Ballast er

sette pris på arbeidet og

det arbeidslaget som har

kvaliteten på produktet som

profilert oss mest med opp-

framføres.

tredener i og utenfor kystlaget.
Koret legger ned en masse
arbeid på torsdagene og ellers for å være på det nivået
de er i dag. Det settes høye
krav innbyrdes, høyere enn vi
“amatører” aner, men vi vet å
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Infolaget vårt er det Yngvar meget viktige jobben. Vel
som har drevet helt på egen

blåst, Yngvar!

hånd, også i år. Han har
gjort, og gjør en
god innsats for å
informere medlemmer om ting
som har skjedd
eller skal skje i
kystlaget med
tekst og ikke
minst bilder. Han
har profilert
kystlaget meget
bra ovenfor
pressen slik at vi
er i mediebildet
rett som det er.
Nå er det like
før han får avløsning i denne
for kystlaget
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Modellbåtlaget ivaretar

på 5 mm x 100 mm til Fram-

skipshistorie i miniatyr. Jeg

nesferga. I tillegg bidrar de

har fornøyelsen av å slenge

til et trivelig miljø på kystla-

innom av og til og ser fram-

get og seilloftet!

gangen på de forskjellige mo-

dellene de jobber på.
Tålmodighet langt over mitt
nivå må til for å få rekkestøtter på 8 mm på riktig
plass, eller å sage skipsplank
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Seil/havn har gjennom året

og hærverk på båtene våre.

hatt oppdrag med vedlikehold Bedre belysning er ett av tilav kaianlegget vårt. Vinter-

takene som iverksettes, og

stormene står for døra og

vil være på plass før nyttår.

ekstra forankring
på flytebrygga er
på plass takket
være Kaare. Vi
har fått 60 meter med brygge
som skal monteres utenfor flytebrygga til neste år. Dette arbeidet er un-

Bruk av kamera er under vur-

der planlegging. Slitasje som dering.
følge av vær og vind medfører at det meste
av dugnadstimer
på kystlaget utføres på bryggene/
båtplassene våre.
Det har i høst
dessverre forekommet tyverier
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Fartøy/Kultur har hatt flere pentligvis mennesker utenfor
oppdrag gjennom året. Nå er også. Prosjektet vil være et
det ei Kragerø Tærne som

betydelig bidrag til vår kyst-

ligger for skiftning av bord-

kultur og strekke seg over 3

ganger, og det er støtt og

år.

stadig
båter
innom for
forskjellig vedlikehold.
Fred Ivar
og laget
har et
kontinuerlig driv
hele tiden, og
nå skal prosjektet M/B Rolf
legges fram for styret i desember. Et spennende prosjekt som vil samle mange arbeidslag i kystlaget og forhå8

Kystsledslaget er det laget

kystlaget nyter godt av, ikke

som synes minst på kystlaget bare økonomisk men også
av den grunn at de har sitt

gjennom hederlig omtale.

virke utenfor kystlaget. De

har gjennom året sørget for
klargjøring av kystledsdestinasjoner på Gokstadholmen
og Buerøya slik at disse er
blitt leid ut iht gjeldene avtaler. En kjempejobb som
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Gokstadveverne har i løpet
av året hatt en stor virksomhet oppe på seilloftet. Det er

en fornøyelse å se engasjementet som rår der oppe enten det settes opp vever,
veves ryer, strikkes eller
diskuteres over en kopp kaffe eller to sammen med modellbåtgutta!
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Svennerlaget har ikke vært

sursene i laget på best mulig

så mye brukt som forventet. måte. Vi ser fram mot neste
Laget er nytt og veien må gås sesong!
opp for hvordan det skal
fungere framover. Laget har
fagfolk som er klar for å gjøre en jobb på Svenner fyr og
dette vil kystlaget legge forholdene best mulig til rette
for. Samvirket med Drivergruppa er og blir vesentlig
framover for å utnytte res-
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Treffkomiteen, Pensjonistene, Husstyret og styremedlemmene er ikke glemt i denne siste måned av 2011. Dere
har alle gjort en meget god
jobb for kystlaget, ikke bare
med de timene dere har nedlagt, men også for den trivselen og humøret dere sprer
rundt dere!
Tusen takk til arbeidslagene,
treffkomite, pensjonister,
husstyret og styremedlem-

mene i kystlaget for det arbeidet dere har gjort i 2011.
Jeg ønsker dere en fin
desember, en god jul og et
riktig godt nytt år når den
tid kommer!
Mvh
Bjørn N
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Gokstad kystlag
vil bygge en kopi av
småhvalfangeren som ble
bygget i
Sandefjord i 1936

Einar Johansen på Huvik sier til avisa:
For tiden har jeg en spesialbåt under bygning hos Sveinungsen ved
Fjeldvik båtbyggeri. Båten som er helt åpen blir 26, 27 fort lang og
kommer med sin 15, 16 hk motor til å gjøre en fart av 9, 10 mil. Den
er bygget av ek (?). Kjølsvinet som er 4 x 6 ½” tykk har en spesiell
fasong som jeg personlig har tatt ut i Gjerstadskogene i Kodal. Baugen hvor harpunkanonen skal plasseres blir meget bred, rent en kosmos type.
Nogen større fangst av småhval utenfor Oslofjorden blir det aldri tale
om. Hvalen følger jo gjerne silden og den holder seg lenger vestover.
Her utenfor blir det bare snakk om fangst av størje, men av og til kan
det jo slenge en mink og seihval.
Sandefjord Blad, onsdag 26. Februar 1936
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Denne eika skal bli kjølsvinet på 4 x 6,5 ”,
og de andre greinene blir stem, spanter og
dekksbjelker.
Bildet til høyre viser eika sammen med
Ivar Otto. Diameteren er ca 45 cm og den
er ca 100 år gammel, Det er ikke alt som
kan brukes. De ytterste to til tre cm er ikke
egnet og heller ikke kjerneveden, Vekta på
stokken er ca 800 kg. Slik eik som skal
brukes til båtbygging skal ikke være tørr
men brukes rett etter hogst.
Skutesidene skal være i furu og bestilles
fra en sag som er spesialister på dette.
Kystlaget har en byggetegning på denne
båten som viser en del vitale mål, men
mye må vi resonere oss frem til, samt kontakte båtbyggere og se på hva andre har
gjort med båter som fremdeles finnes.
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Her er ”Rolf” bygget
om å brukt som fritidsbåt. Båten var
glattbygget og åpen
når den ble bygget i
1936.
Einar Johansen som
bestilte båten i 1936
kalte den MB Rolf
(motorbåten Rolf)
etter en av sine sønner.
Båttypen var spesiell
med et undervannsskrog som skrånet
oppover i hekken.
Dette gjorde at den
slapp vannet letter og
fikk bedre fart i forhold til motorkraften
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I dette referatet fra Sandefjord Blad omtaler man blant annet at motorbåtforeningen i Sandefjord har hatt seks medlemsmøter og på møte den 14. november 1935 holdt Fritj.Thorvaldsen et foredrag om sin nye mønsterbeskyttet båtmodell, som er den vi skal bygge.
På tegningene vi har fant vi et nummer
for mønsterbeskyttelse,, så kanskje vi
finner mer detaljerte tegninger i et eller
annet arkiv. Vi er i ferd med å sjekke
dette.

Bildet under viser at Einar Johansen
hadde konsesjon til fangst av Vågehval
med sin motorbåt Rolf
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Før krigen var det stor aktivitet i motorbåtforeningene i Vestfold. Det var prestisje i å
ha de peneste båtene og ikke minst de raskeste båtene. Motorbåtregatta ble arrangert
flere ganger i løpet av året i Sandefjord, og
de beste gikk videre til fylkesvise konkurranser med pokaler og stor festivitas. Det

ble brukt mange timer i å gjøre båtene raskest mulig innefor sin klasse for med riktig
kjøling, riktig vinkel på propellen og et
skrog som gled best mulig gjennom vannet.
Der var Svennungsen båtbygger tidlig ute
med å lage et undervannsskrog som hadde
minst mulig friksjon med vannet.
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Tidsplan for planlegging/bygging av kopi av M/B Rolf
2011:
Mai:
Innsamling av data,
Finne gjenværende ”remedier”
Avisartikler fra 1936
Hva ble båten brukt til?
forberede ”Teaser for avisa”
Prosjekt: Eik
Juni:
Avisart . om prosjektet
Presentasjon på Kystkulturdagen
Skaffe personer til å være med på prosjektet (også videre utover høsten)
Tegning
Bygging
Motor
Dokumentasjon:
Bilder
Video
Blogg
Internettsider
Juni-Oktober:
Budsjett,
mer detaljert planer
Byggeprosess
Bruk?
Fadderordning?
Motor?
Støpe detaljer i Messing/bronsje ?
Tauverk?
Hvordan var båten bygget? Spant først, eller bordganger først?
November-Desember: Skaffe utstyr for oppstart:
Bestemme om prosjektet skal gjennomføres (Alt etter dette er tegnet med blått,
og vil ikke vil bli noe av hvis prosjektet stoppes her)
Plater til å tegne båten i 1:1
Materialer til byggespant
Materialer til Kjøl, spant
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Januar-April:
Selve prosjektet startes
Tegne opp på plater i 1:1
Lage verktøy, f.eks ”Båttvinger”
Byggespant
Kjøl strekkes
Stevner lages
Dokumentasjon
Mai- Desember:
Bordganger, 3 bordganger frem til
Jul?
(Eventuelt spant, hvis spant skal
legges før bordganger)
2013:
Januar-Juni:
Bordes ferdig
Presentasjon om fremdrift på
Kystkulturdagen
Motor?
August-Desember:
Spant
Motorprosjekt fortsettes

Planlegging har allerede forgått en god tid
og vinteren skal brukes til å forstå tegningene, sage ut kjølstokken og videre prosjektarbeider i de forskjellige type arbeider som
skal gjøres.
Har du lyst til å bidra så er det plass til flere
og du kan kanskje tilføre de andre noe, samtidig som du selv lærer noe nytt.

2014:
Januar-Juni:
Dollbord
Innredning
Påmelding til Risør trebåtfestival ?
August - desember:
Motorbedd (fase 1)
Andre detaljer
Dekk
2015:
Januar-Juni:
Motorbedd (fase 2)
Motor
Sluttføring
Ferdigstille dokumentasjon til presentasjon på Kystkulturdagen

20

LANESBUEN
Gokstad kystlags skøyte

Hva trenger vi båten til og hvordan skal vi
kunne holde den i sjødyktig stand.
Utgangspunktet må være at båten fortsatt
skal være en viktig del av kystlagets flåte.
Den har vært og skal fortsatt brukes i forbindelse med kystlagets deltakelse i vedlikehold og drift av Svenner fyr.
Lanesbuen gir også kystlagets medlemmer
en mulighet til å føre en litt annerledes båt
enn de vi normalt fører, med alt dette medfører angående sjømannskap og regelverk.

Andreas Falkenberg som er en av Kystlags
pensjonistene (en nystartet gruppe ved
Gokstad kystlag) som har startet en prosess
med å ta vare på Lanesbuen. Mye godt vedlikehold er i gang. Det meste av dekket er
ferdig natet. Etter nating blir dekket slipt og
behandlet med primer og (til våren) Xtreem
Coat, (tidligere Coelan), et meget slitesterkt
og fleksibelt stoff. Det planlegges også å
restaurere båten innvendig. Styret vedtok at
prosessen med å behandle dekket på Lanesbuen gjennomføres.
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”BLI KJENT I FJORDEN”

BUERØYA – EN PERLE ØST I FJORDEN
I serien om sentrale steder i fjorden har Kystvakt denne gang
kommet til Buerøya

Eiendommen.
Buerøya ligger midt i fjorden
på vestsiden og danner det
koselige Buerøy-sundet. På
landsiden av sundet finner vi
Sjøbakken med en liten campingplass og internat. Denne
eiendommen ble i sin tid drevet sammen med Buerøya og
var det stedet der man kunne
komme seg over til øya fra
landsiden.
Øya er på ca. 40 da og er
berglendt mot vest og fjorden, men mot sundet inn mot
Vesterøya er det mange små
koselige strender og badebukter. Midt på øya er den en
stor slette som i sin tid ble
benyttet til camping. Hele
den idylliske øya er bevokst
med store furuer og grantrær.
Bryggeanleggene og bebyggelsen ligger på nordsiden
med den nylig restaurerte
kystledshytta som den mest
synlige bygningen på øya.
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Mot sydøst er det også en koselig mindre
anløpsbrygge.
Mot vest er det mest bratt fjell og svaberg.
Utenfor ligger Buerbåen med sin karakteristiske jernstang, men husk at grunna går
langt mot nord forbi stanga. Det er mange
som har bommet stygt her.

den da uhyrlige summen av kr. 10.000,- og
FØF måtte pantsette sin eiendom i byen,
Folkets, Hus for å få sikkerhet for lånet.
Men kjøpet må ha vært gunstig allikevel,
for alt i 1936 bød Anders Jahre 15.000 kr
for øya, og tanken i FØF var da å kjøpe
Granholmen i stedet. Men dette ble det ikke
noe av. Jahre hadde den gangen hytte på
landsiden rett nord for Buerøya.

Den offisielle åpningen av øya fant sted St.
Hansaften 1933 i nærvær av 1500 mennesI 1920-30 årene var det flere steder i fjorden ker !
hvor ungdommen kunne danse og hygge
Årsaken til at det ikke ble noe av salget til
seg. Noen av de har vi vært innom i denne Anders Jahre kan ha vært at en av fagforeserien, Thorøya, Granholmen, Tangen og
ningene i FØF, den legendariske Jern- og
Buerøya. På Buerøya var det i sin tid en res- Metallarbeiderforeningen i Sandefjord i
taurant oppe på fjellet med praktfull utsikt 1936 kjøpte Sjøbakken, eiendommen på
over hele midten av fjorden. Dansegulvet lå landsiden rett øst for Buerøya
nede på sletta mellom de store trærne der
det også ble drevet en annen restaurant og
kiosk i den samme bygningen som nå rommer kystledshytta. Restauranten på fjellet
må ha brent før øya ble kjøpt av den nåværende eier FØF (Fagforeningenes Økonomiske Fellesorganisasjon) i 1933. Fundamentene kan enda sees der det står en flaggstang i dag. FØF kjøpte eiendommen for
Historik
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Da fikk man løst et gammelt problem med
atkomst fra land til anløpsbrygge og vei
fram til Vesterøyveien.
På denne eiendommen ble det bygget et feriehjem for medlemmene i Jern- og Metall.
Mange familier, blant annet undertegnedes,
fikk anledning til å tilbringe flere flotte
sommerferier på dette fine stedet.

Har du e-post adresse?

Bygningen står der fremdeles, men benyttes
i dag for det meste til andre utleieformål.

Vi vil anmode de medlemmene
som ennå ikke har gjort det, om å
FØF hadde lenge store tanker om å bygge
sende sin e-postadresse til:
en stor paviljong-bygning på øya, men krigokstad.kystlag@c2i.net da
gen forpurret planene og det ble med et nytt mye av den ukentlige informasjodansegulv i 1950/51.
nen kommer på e-post
Buerøya driftes i dag av Sandefjord kommune etter avtale med grunneieren FØF.

Husk også å sende melding
hvis dere skifter
e-post adresse

Ivar Otto Myhre
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Forbundet KYSTEN er invitert av Riksantikvaren, Norsk Kulturråd,
Kystverket og Fiskeridirektoratet til å ideverksted om kystkultur og representativitet. Etatene ønsker et bredt samarbeid om kulturarvsforvaltningen knyttet til kystkultur.
I morgen arrangerer Riksantikvaren, Norsk Kulturråd, Kystverket og
Fiskeridirektoratet verksted om kystkultur og representativitet i Oslo.
Forbundet KYSTEN skal både holde innlegg og være med på verkstedet.
Verkstedet er et ledd i oppfølgingen av etatenes Felles handlingsplan for
kystkultur 2011 - 2014 hvor det blant annet står: Fiskeridirektoratet,
Kystverket, Riksantikvaren og Norsk kulturråd ønsker at utvalget av
kystkulturminner og kulturmiljøer som blir tatt vare på, skal stå i forhold
til den store betydningen kysten har hatt og har for samfunnsutviklingen.
Det er behov for en gjennomgang av status på de ulike kystkulturfeltene
og en vurdering av hva som skal til for å gi et godt representativt bilde av
kystkulturen. Les Felles handlingsplan for Kystkultur

25

FORTØYNINGSFESTER
Gamle fortøyningsfester finnes langs hele fjorden vår og mange av de er veldig gamle. Noen ble brukt til å varpe (dra seg framover når det ikke var vind) seg inn eller
ut av fjorden, andre til å fortøye seilskip, hvalflåten og senere, båter i opplag.
Disse festene skulle holde i storm og stille og når man ser at de står der ned i fjellet
så tenker vi
kanskje ikke
på hvordan
den er festet. På bildet
under ser du
et fortøyningsfeste
som er nesten 1,5 meter langt.
Dette et eldre feste som
er smidd og
stikker altså
så langt ned
i fjellet.
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Plass til båten på bryggene til Gokstad kystlag?
Viste du at når du har båtplass på en av bryggene til kystlaget så er det båten som har
plassen, ikke eieren. Med det menes det at skifter du båt så har du ikke automatisk båtplass lenger. Dette på grunn av
at kystlaget ikke primært skal
drive en båthavn, men at det
skal legges til rette for at aktive
medlemmer med eldre båter
skal få ha de der i tilegg til lagets egne båter. I dag kan både
eldre trebåter og eldre plastbåter vise et tverrsnitt av historien
slik kystlaget vil det skal være
på bryggene. Når det er plass til
det får også mer moderne båter
til aktive medlemmer båtplass.

Flott Thorsen sjekte til salgs i Kjose! 22 fot sjekte, bygd i 1949 ved Thorsen Båtbyggeri, til salgs. Motor Marna R2 8-12 hk tosylindret, med vribart propellanlegg. Motoren har kun gått i ferskvann i mange år.

Selges ca
15.000.
Henvendelse
Ivar Næss
4820 9609
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TØNSBERG TØNNE – VÅR
LOGO – NOEN IDEER

Ivar Otto Myhre.

Tønsberg Tønne er at av landets mest kjente og
karateristiske sjømerker, ved siden Olavsvardene i Søgne. Sjømerket viser innseilingen til
Tønsberg via Tønsbergfjorden og Sandefjord
via Midtfjord (Medfjorden). Det finnes nesten
ingen skriftlige kilder om dette sjømerket. De
eldste kildene man har er sagaene der det fortelles at kong Sverre på 1200-tallet med sin flåte
forfulgte Baglerne og tok et av deres skip ved
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tønna på Skågan (Skogan). Det er heller ikke mange bilder av
sjømerket, men den kjente og legendariske fyrdirektør C. F. Diriks har i sin kostelige ”Skisser fra reiselivet i Norge” en tegning
fra en passasjerbåt som viser konturene av Tønsberg Tønne i
bakgrunnen.

(Tegningen til C.F. Diriks)

Adopter et sjømerke.
De gamle sjømerkene er en viktig del av vår kystkultur og må tas vare på både
fysisk og kunnskapsmessig. Bør det ikke være en naturlig oppgave for
Gokstad Kystlag å adoptere Tønsberg Tønne ? Tiden er gunstig fordi Staten i
disse dager overtar eiendomsretten til denne delen av Yxney, og det burde gjøres en henvendelse til Kystdirektoratet med forespørsel om kystlaget kan overta vedlikeholdet av sjømerket. I tillegg bør kystlaget arbeide med å forbedre
atkomsten opp til dette flotte utsiktspunktet og ikke minst få til en oppslagstavle med opplysninger om merket. Dette krever litt granskning og arbeide,
men dette er en del av en naturlig oppgave for et kystlag.
Herved oppfordres styret til å ta et initiativ i saken.
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Forbundet KYSTENs landsstevne arrangeres på forskjellige steder langs kysten en
gang hver sommer. Det er en stor begivenhet for medlemmer og andre interesserte,
som kommer langveis fra med båt for å delta. Havna hvor stevnet holdes fylles opp av
tradisjonelle fartøyer i alle størrelser, og på
bryggene blir det vist fram gammelt håndverk.

arrangert og det er fra 20 tusen til 100 tusen
tilskuere innom området i løpet av stevnet.
Det er fra 200-400 fartøyer av alle størrelser
som deltar på landsstevnet og de utgjør et
fantastisk skue og representer vår kulturarv
til sjøs. Landsstevnene får stor mediedekning og har de siste årene vært innslag i
Dagsrevyen, samt at de fleste riksdekkende
avisene har hatt reportasjer fra dem. Lokalt
og regionalt er dekningen veldig god. BudDet arrangeres seilaser hvor godt sjømann- sjettmessig ligger omsetningen på mange
skap er like viktige kriterier for å vinne som millioner kroner.
å komme først i mål. For å teste sjømannskapet ombord, blir det laget forskjellige
Andre stevner
oppgaver som mannskapet må utføre under Det arrangeres mange andre stevner årlig i
seilasen. Det blir også arrangert jollestafet- regi av kystlagene i Forbundet KYSTEN
ter hvor det kapproes med fartøyenes joller. som også har stor deltagelse. Hordastevnet i
regi av Hordaland fylkeskystlag, FoldvikPriser
markedet som Gratangen kystlag arrangerer
På landsstevnet deles det ut en rekke priser og Akershusstevnet er gode eksempler på
fra Forbundet KYSTEN til fartøyer/båter
stevner som trekker til seg 10 tusenvis av
som på en eller annen måte utmerker seg og besøkende
på den måten ønsker organisasjonen å fokusere på alt det kulturvern det drives med
Per Hillesund
langs kysten.
Det deles ut følgende priser
• Til det mest lovende restaureringsprosjekt.
• Til det best bevarte åpne fartøy.
• Til det best vedlikeholdte fartøy.
• Til det beste tradisjonelle nybygg.
• Til den beste håndverker.
• Til den båt som har seilt lengst for å delta.
• Til best bevarte motor eller teknisk innretning.
• Juryens åpne pris.
Landsstevnene til Forbundet KYSTEN har
vokst jevnt og trutt og er i dag et stort arrangement som dominerer havnen det blir
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Innkalling til årsmøte 27.01.2012 KL. 19.00
på Huvikslippen
I flg. vedtektene legges årsmøtepapirene ut på ”Slippen” en uke før
årsmøtet
Saksbehandling
KONSTITUERING:
Valg av møteleder
Valg av møtereferent
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av sakslisten
Valg av tellekorps med 2 representanter
Valg av 2 årsmøterepresentanter til å underskrive protokollen
SAKER
Beretning fra styret og arbeidslagene for 2010.
Revidert regnskap for 2010.
Forslag til budsjett 2011
Forslag til arbeidsplan for 2011
Innkomne forslag. (Må være styret i hende senest 2 uker etter møtets
kunngjøring)
VALG
Styret:
Leder (på valg)
Nestleder (på valg)
Sekretær (ikke på valg)
Kasserer
(på valg)
Leder av husstyret (ikke på valg)
Andre:
To vararepresentanter til styret
Revisor og varamann.
Valgkomité bestående av 3 personer.
Representanter til årsmøte i Vestfold fylkeskystlags årsmøte.
Kandidater til landsmøtet i Forbundet Kysten 2011.
En representant til stiftelsen Sandefjord kystkultursenter.
Sandefjord 01.12.2011
Styret i Gokstad kystlag
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Nytt Infolag fra 2012
Yngvar Halvorsen ga tidligere i høst beskjed om at han fra årsskiftet av ville overlate ansvaret for Kystvakt og øvrig informasjonsarbeid til noen andre.
Som informasjonsleder har Yngvar Halvorsen nedlagt en formidabel innsats til
kystlagets beste. Det er derfor med stor ydmykhet undertegnede har sagt seg villig til å etterfølge ham i stillingen. For meg sto det også klart at jeg alene verken
har tid eller krefter til å løse alle de oppgavene Yngvar har hatt. Det ble derfor invitert til et møte for alle som har lyst til å bidra i Kystlagets informasjonvirksomhet
det kommende året.
Tradisjonen
tro var det
ikke mangel
på villige hender. Til stede
på det første
møtet, som
ble avholdt
den 1. november, var åtte
personer foruten kystlagsleder
Bjørn Navjord
og Yngvar
Halvorsen.
Ytterligere to personer har siden sagt seg villig til å bidra, og et nytt møte er avholdt. Temaet for møtene har vært hvilke oppgaver gruppa vil stå overfor fra nyttår, hvordan vi har lyst til å løse dem og hvordan vi vil fordele ansvaret internt i
gruppa.
Det er fortsatt mulig å melde sin interesse for å være med i infolaget, som i skrivende stund består av Rolf Vidar Markmannrud, Hans Einar Thompson, Andreas
Falkenberg, Ivar Otto Myhre, Fred Ivar Tallaksen, Bente Wallander, Damien
Egan, Eivind Sletthaug og Stig-Tore Lunde.
Bente Wallander
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Vil du leie
lokalene våre til et festelig lag?
Gokstad kystlag har fine lokaler til
leie for medlemmer og andre. På
sommertid kan man leie begge etasjene, om vinteren bare oppe. Det
er stor etterspørsel etter disse populære lokalene så vær tidlig ute.
Prisene er 3500,- for andre etasje,
og 4200,- for begge etasjene om
sommeren.
Som medlem av Gokstad kystlag
får du leiet dette for kr 2100, og 2700,- for begge etasjer.
ladning av batterier. Forskjellige bredder
opp til 3,5/4 meter.
Trenger du båtplass? Ta kontakt med Pål
Det er ledige vinterplasser på flytebrygga. Angell-Hansen, tlf 41 44 93 59 eller e-post
Periode fra nå og frem til 1 april. Godt bob- pal.ah@c2i.net for avtale og tildeling av
leanlegg og tilgang til strøm til vedlikeholds plass.

Ledige vinterplasser!

Møter og aktiviteter i kystlaget
Onsdag: Lagsaktiviteter fra kl. 18.00
"Fra krok til gane" første onsdag i mnd, starter kl.
20.30
Lørdagskafé fra kl. 12.00 til kl. 14.00
Styremøter starter kl. 18.30, styremøtene er åpne for
alle medlemmene
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LØRDAGSKAFÈ
Hver lørdag lager vi
vafler og kaffe fra
klokken 1200 til 1400
Dette serverer vi i stua
når det er kaldt eller
på brygga når været
tillater det

Treffliste 2011
Hver onsdag: Lagaktiviteter fra kl 18.00
Hver torsdag: Nordre Skur og Ballast øver kl. 18.30 – 21.00
Lørdager: Kafè kl. 12.00 – 14.00
Styremøter begynner normalt kl. 18.30
Styremøtene er åpent for alle medlemmer av Gokstad kystlag.
Medlemstreff er på fredager og begynner kl. 19.00
”Fra krok til gane” hver første onsdag i måneden.
Arbeidslagene innkalles til møter etter avtale med
arbeidslagslederne, minimum tre møter i året.
34

Leder i styret

Bjørn Navjord

924 07 433

Nestleder

Yngvar Halvorsen

901 40 010

Kasserer

Morten Hellemann

916 36 602

Sekretær

Bjørn Ervik

906 72 410

Husstyret

Peter Berg

977 64 567

Gokstadveverne

Bjørg Skaret

415 10 176

Svennerlaget

Kjell Arne Mandelid

975 53 160

Infolaget

Yngvar Halvorsen

901 40 010

Nordre Skur & Ballast Erik Bjønness

334 58 612

Kystledlaget

Vigdis Myhre

994 53 815

Fartøy og kulturlaget

Fred Ivar Tallaksen

482 82 768

Seilas- og Havnelaget Kaare Jansen

900 33 487

Verkstedlaget

Per Angell-Hansen

901 81 725

Modellbåtlaget

Knut Boland

334 63 267

Om Kystvakt
Infolaget gir ut fire blader i året, mars, juni,
september og desember
Hvis du har stoff som du ønsker inn i Kystvakt, vennligst send
dette til, gokstad.kystlag@c2i.net med ”Til Kystvakt” i emnefeltet, eller send det pr. post til
Gokstad Kystlag, Framnesveien 5, 3222 Sandefjord.
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Returadresse:
Gokstad kystlag
Framnesveien 5
3222 Sandefjord

Gokstad kystlag
Tar vare på vårt nære kystmiljø
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