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Motorbua 

 

Gruppenavn Kontaktperson Telefon Epost 

Motorbua Ingen 
  

 

Antall deltakere 
 

 

Hovedformål Motorbua, tja navnet sier jo sitt.  

Hygge seg, og skape ett sosialt miljø.  

Vedlikeholde de motorer vi har, og kanskje fikse noen motorer også. 

Skape en opplevelse for publikum som kommer for å se på hva vi driver med. 

Rapport 

inneværende år 

Vi begynte så smått etter at bua har stått brakk en god stund. Mye rydding og 

kasting av søppel og oppsamlet skrap. 

Vi har i løpet av året vært ganske få som holder til i bua så det blir fort litt stille 

der på tirsdagene. Det er ikke alltid det passer på tirsdagene i forhold til barn, 

jobb og andre aktiviteter. Men enkelte har vært der både på dagtid og i 

helgene. 

I vinter måtte vi overhale den store wickmannen som lakk olje, dette tok mye 

av kapasiteten. 

Plan og mål 

kommende år 

Få min 3 motorer oppe å i gang før neste julemarked. 

Lage ett lite verktøyskap som står i stil med lokalet. 

Montere opp div navigasjon og sambandsutstyr på veggen. 

Få noen helgesamlinger. 

Lage ny oversikt på veggen over motorfabrikker i Norge. 

Oppgradering av hele lokalet. Male vegger, flytte dieseltank på loft. 

Fikse opp magneter som vi har liggende. 

Rydde/fjerne alt i inngangspartiet det er ikke presentabelt slik som nå. 

Aktiviteter 
 



         3 

Utstyrsbehov Vi trenger litt hjelp til dette snekkerarbeider i forbindelse med verktøyskap og 

oppheng navigasjonsutstyr. 

Design av plansjer som skal henge på vegg. Det trenger vi også hjelp til. 

Noe nytt verktøy 

Budsjett 2020 Kanskje 20000 

Merknader 
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Nesebuen 

 

Gruppenavn Kontaktperson Telefon Epost 

Nesebugruppa Geir Buås 90 52 70 65 geir@bragdoya.no 

 

Antall deltakere 8 

 

Hovedformål Ferdigstille båten innen sommeren 2021 slik at den kan benyttes av medlemmer 

til aktiviteter som blant annet opplæring i sjømannskap, m.v.. Fiskeri / havfiske..  

Så også vedlikehold av båten i årene fremover.  

Et overordnet mål er å få med flere medlemmer i gruppa som er oppsatt på å ta 

i et tak med vedlikehold som nå kommer for fult.  

Rapport 

inneværende år 

Det meste av snekkerarbeid er nå ferdigstilt, slik som forpigg og skott mot 

maskinrom. Noe snekkerarbeid gjenstår i styrehuset.  

Ellers er mye at tiden gått med til reetablering av maskinromskomponenter som 

montering av dieseltank med tilhørende røropplegg, eksosrør med lyddemper, 

oppkobling av styremaskin m.v..  

Vinduskassene / vannoppsamlerne under styrehusvinduene som er laget av 

kobber er også montert.  

Forøvrig dekkes båten til hver vinter, noe som er en aktivitet i seg selv, både hva 

angår tildekking om høsten og avdekking om våren. Det er mye arbeid som er 

knyttet til dette. 

Plan og mål 

kommende år 

Ferdigstille alt påbegynt arbeid. Få på plass det elektriske anlegget slik at 

motoren kan startes opp og gi litt lyd fra seg. Forhåpentlig vis kan det være et 

påskudd til at flere medlemmer får lyst til å være med i arbeidet om bord, 

spesielt med tanke på det videre vedlikeholdet som nå melder seg for fult.  

En vesentlig del av den videre planen er å få «løftet» båten frem i «lyset» for å 

trigge interessen for båten blant medlemmene. Båten trenger alle tilgjengelige 

ressurser som kan fremskaffes hva angår arbeidsomme hender. 

Aktiviteter Aktiviteten fremover vil i stor grad knyttes til arbeid for å klargjøre båten.  

Det elektriske anlegget står for tur nå i vår.  
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Når været gjør det mulig utover våren, må det settes inn et «støt» på 

vedlikeholdet. Dekk og skutesider må pusses og lakkes.  

Så skal selvsagt båten inngå i kystlagets aktiviteter: Fiskegruppa, opplæring / 

kurs i sjømannskap, kurs i vedlikehold – alt.. 

Utstyrsbehov Det meste av utstyret som skal om bord i Nesebuen er utstyr som i sin tid ble 

plukket ned og tatt på land før restaureringen ble igangsatt, og således skal det 

meste av dette finnes på Bragdøya – ett eller annet sted. 

Budsjett 2020 Ikke enkelt å lage et budsjett på Nesebuen, men noen utgifter må vi ta inn.  For 

øvrig henvises det til delbudsjett / 5-årsbudsjett.  

Som det her fremkommer, foreslås det et samlet budsjett for 2020 på kr 

208 000.- Dette innbefatter forsikringer, strømforbruk ved kai Bragdøya, en 

diversepost samt nytt elektrisk anlegg, med mer. 

Merknader Det er å bemerke at det har vært, og er fortsatt en utfordring å få unna arbeid 

samt ordinært vedlikehold som må utføres for at båten for det første skal bli 

ferdigstilt innen sommeren 2021 - som er ambisjonen, og selvsagt med tanke på 

videre drift og vedlikehold i årene som kommer.   

Her må vi sammen planlegge godt for å lykkes – tenker jeg 
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Ukulelegruppa 

 

Gruppenavn Kontaktperson Telefon Epost 

Ukulelegruppa Normann Liene (musikalsk leder)  

Kristi Bente Tjomsland  

(ansvar for det praktiske og gruppas 

kontakt mot kystlagets 

kontor/ansatte) 

48 15 78 88  

 

  

95 14 62 42 

trineognormann@gmail.com  

 

  

kristibt@online.no 

 

Antall deltakere 15-20 

 

Hovedformål Være en aktivitet og et miljø for sang- og spillglade kystlagsmedlemmer. For de 

fleste er instrumentet ukulele, men folk med gitar/bass/munnspill/andre 

instrumenter er hjertelig velkomne til å være med.  

Et hyggelig miljø der man kan holde ved like og videreutvikle spillet og utvide 

sang-repertoaret. 

Rapport 

inneværende 

år 

Bragdøya har etter oppstart (2009) hatt en ukulelegruppe med et godt miljø, der 

sang og spill for ukulele stadig utvikles videre. Musikalsk leder er Normann Liene 

(f.o.m 2010). Han utvider repertoaret og videreutvikler spillet i gruppa. Den som 

tar seg av det praktiske rundt hver øving og er gruppas kontakt mot båtfører og 

de ansatte ved kontoret i kystlaget, er undertegnede (Kristi Bente Tjomsland). I 

løpet av årene har noen i ukulelegruppa sluttet, andre har begynt, og noen har 

hatt en pause og begynt igjen. Men antallet har stor sett ligget på rundt 15-20 på 

hver øving. Vi øver én gang per måned hele året (unntatt juli og desember). 

Mest vanlig er siste torsdag i måneden. Andre faste innslag i løpet av året, er 

Sang-og spillkveld i november, sammen med Eldre herrer med dame og Bjarne. 

Det er en kveld åpen for alle kystlagets medlemmer å komme og 

synge/spille/bare høre på. Et annet fast innslag i løpet av året, er Visetreffet på 

Bragdøya første helga i september.  De to-tre siste årene har ukulelegruppa 

sunget og spilt på brygga som velkomst før konsert fredag og lørdag, når båtene 

(M/S Bragdøya og Bragdøyabåten) kommer ut med konsertpublikum. Det er 

også mulig å ta kontakt med ukulelegruppa for underholdningsbidrag på andre 

arrangement i kystlaget. Vi har samarbeid og utveksling med ukulelegruppa i 

Søgne kystlag. Det var Normann Liene som for flere år siden nå, hjalp til med 

ukulelekurs ved oppstarten der. I inneværende år (2019) har han holdt 

ukulelekurs i Songdalen, et kurs for nybegynnere i regi av Søgne kystlag. På 

kurset var også medlemmer av Bragdøya kystlag med. 
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Plan og mål 

kommende år 

I tillegg til å ha én øving per måned, unntatt juli og desember), og delta i de faste 

arrangementene, november og august/september, håper vi å få til en tur til 

Grønningen, der der hele startet opp med ukulelekurs i 2009. 

Aktiviteter Ny aktivitet som vi vil prøve å komme i gang med, er å bidra på en og annen 

søndagskafé på Bragdøya i løpet av sommersesongen. 

Utstyrsbehov Musikalsk leder har behov for papir og toner i forbindelse med kopiering.  

Budsjett 2020 Dekning av utgifter til kopiering (papir og toner). 

Merknader Vi har alle våre øvinger/arrangementer i kaféen på Bragdøya (som regel i kaféen, 

eller på vevloftet hvis kaféen er opptatt.)   

Båtfører for oss er som regel Sigbjørn Ubostad. Det er vi helt avhengig av.  

Kystlaget dekket kaffe/te, vi baker selv kaker og har med til øvingene (går på 

omgang).  

Om vi får utgifter til noe utover det nevnte, sponser vi det selv. 

 

  



         8 

Vevgruppa 

 

Gruppenavn Kontaktperson Telefon Epost 

Vevgruppa Gruppekomite:  
Wenche Waage  
Annemor Sundbø  
Ida Marie Hellenes 

 
91198826  
95218597  
90666454 

 
wwaage@live.no  
torrida@online.no 
imhellenes@gmail.com 

 

Antall deltakere 9-10 

 

Hovedformål Å kunne fremstille forskjellige typer tekstiler av vev var en helt 
nødvendig del av kystkulturen.    
 
Vevgruppas formål er å sørge for at kunnskapen om vev-håndverket 
ikke dør ut, men blir holdt i hevd. 

Rapport 
inneværende 
år 

Det har vært aktivitet på loftet hele året. I snitt har vel 5 vever vært i 
drift. Filleryer som var vanlig å bruke i husene på kysten blir jevnlig 
produsert i metervis. I tillegg øver noen av deltakerne seg på 
prydtekstiler i forskjellige teknikker. 

Plan og mål 
kommende år 

Bærekraftig produksjon   
 
I år er målet å fortsette med filleryer og vevnader i teknikken 
rosengang.   
 
Filleryer er utnyttelse av materialer. Tekstiler som er ferdig med sitt 
første liv blir resirkulert og får nytt liv som gulvtepper eller bordløpere.  
 
I tillegg holder vi på å sette opp en vev hvor vi skal veve av garn fra 
sauene på øya.  
 
Før året er omme skal vi ha produsert kortreiste ullpledd.  

Aktiviteter Veving  

Utstyrsbehov Nøstemaskin til ullgarn.  
2 vevspenner  
Renning når lageret går tomt. 

Budsjett 2020 Nøstemaskin og vevspenner:     1500  
Innkjøp renningsgarn                   1500         
Uforutsett                                       2000          Totalt 5 000  
 
Renningsgarn betales tilbake fortløpende etter hva den enkelte vever 
bruker. 
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Kjøkkendrift og innkjøp 
 

Undertegnede står oppført som ansvarlig for disse aktivitetene, men siden dette krever mye 

kjøring og tunge løft, har jeg vært avhengig av Helge og bilen vår til disse oppgaven. 

Ansvaret innbefatter å sørge for at vi har det utstyret som trengs, slik som dekketøy, 

kjøkkenutstyr, duker og ellers alt som skal til for å drive kafé, betjene kundearrangementer, 

og også kystlagets egne sosiale aktiviteter. 

I tillegg omfatter oppgaven å sørge for varelager til kafédrift, og til kystlagets egne behov.   

En del varer bestiller Maiken på kontoret direkte fra Asco, mens andre varetyper blir kjøpt 

inn på Storcash, Coop Mega, Vinmonopolet eller andre leverandører vi har avtale med. 

For disse oppgavene har samarbeidet med Maiken på kontoret vært nøkkelen til suksess., 

Aktivitetene foregår naturligvis på dagtid, og er relativt tidkrevende.  Etter at varene er kjøpt 

inn og kjørt til kai, skal det sendes ut med båt og ryddes på plass i Saltebua.    

Jobben med dette er nok ikke så synlig som mange andre oppgaver i kystlaget, men Ikke 

desto mindre viktig.  Det er på en måte smøringen i maskineriet for at kjøkkenet skal 

fungere, og at de som driver kaféen har det de trenger når kundene står i kø for å kjøpe 

kaffe, is, brus og vafler.  Eller for den saks skyld det som plutselig blir kaffe og vafler eller 

annet godt på tirsdagskveldene. 

I 2019 har vi leid inn Øyvind Nese til å ta seg av matlagingen for gjestene ved 

kundearrangementer.  Dette innbefatter også innkjøp av matvarer til slike arrangementer, 

og det har klart redusert presset på oss som også hadde denne oppgaven.   Vi har fortsatt 

ansvar for baren, og drikkevarer må kjøpes inn. 

Det har vært en hektisk men hyggelig sesong. 

 

Åse Minge Quidding  
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Gerrards villa 
 

Det ble laget nye retningslinjer før sesongen 2018.  I disse inngår det bl.a. at det skal 

forefinnes navneliste hver natt det er overnattingsgjester i villaen.   Vedtektene gjelder inntil 

videre, men kan om nødvendig endres neste sesong.  

Utleie 

Villaen har vært i hyppig bruk til overnattinger. Det er registrert utleie av 297 sengeplasser i 

vertskapssesongen og 19 utleiedøgn av hele Villaen vår og høst i tillegg til 2 arrangementer 

uten overnatting.   

Kystlagets egen bruk 

Villaen var i bruk, og fullt besatt, under visetreffet i august/september, på dagtid under 

julemarkedet og ved noen dugnader/arrangementer i kystlaget.  Driftsgruppa, dvs Jorun 

Wigstøl og Hege Therese Syvertsen har hatt 2-4 arbeidsdager samt div. ettermiddagsøkter 

knyttet til villaen.  Dette har for det meste bestått av rydding, vasking, etterseeing av utstyr 

samt innkjøp.  Kystlagets faste ansatte har bistått med renhold og ettersyn.   

Vedlikehold og utbedringer 

Det er plantet påskeliljer i bedet utenfor stua.  Alt annet spises opp av sauene.  Nåværende 

driftsgruppe har ikke brukt tid på luking og vedlikehold av bedet.  Kanskje en oppgave for 

noen hageinteresserte å ta fatt på neste sesong?  Fortsatt er ikke alt av den gamle 

søppelfyllingen øst for huset fjernet. Det kommer stadig frem glass, metallbiter og annet 

skrot. Driftsgruppa har forsøkt å få parkvesenet til å fjerne dette, foreløpig uten hell. Jon 

Grindland har bidradd til at området rundt villaen er åpnere og penere enn det har vært på 

lenge. 

Mye utstyr forsvinner fra huset.  Kjøkkenting, dyner, puter, håndklær mm.  Noen ganger 

finner vi tingene andre steder/i andre bygninger på øya.   Det settes også igjen ting vi ikke 

har bruk for i villaen. Vi bærer til gjenbruk eller kaster: pynteting, klær, badesko, krus, 

matvarer, flasker og søppel som skulle vært tatt med.  

Renhold etter utleie er viktig, og vi sliter med å holde god standard.  Kjøleskapet er i så måte 

svært utsatt for vond lukt (mye rekeoppbevaring her).  Innkjøp for å utbedre små og større 

mangler, madrassbeskyttere, dyner, puter div. kjøkkenutstyr er utført, og trenges også neste 

sesong.          Puter og trekk til kurvstoler og sofaer i stua må tas av flere ganger i løpet av 

sesongen for ikke å virke ulekre.  Det bør vurderes om vi skal sy nye trekk denne sesongen.  

Noen mindre reparasjoner og utbedringer har blitt gjort løpende ved hjelp av Sigbjørn 

Ubostad og Klaus Olesen. Peisen ble malt forrige år, men er en utfordring å holde fin da det 

lett ryker fra den. 

Det er flere av gulvene i første etasje og en vegg i kjøkkenet som nå trenger ny maling.  Noen 

vinduskarmer innvendig kunne trenge skraping/maling.  Verandaenes rekkverk trenger 
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maling på innsiden.   Det er fortsatt en del «småkryp» i treverk/vegger/tak og i møbler.  Vi 

må sjekke om dette bør behandles. 

Sigbjørn har gjennom mange år vært tjenestevillig og etterspurt liste over ting som må 

utbedres.  Driftsgruppa vil bli flinkere til å benytte seg av dette.   

Driftsgruppa setter stor pris på velvilligheten til Sigbjørn, Klaus og andre på 

kystkultursenteret som hjelper til med å etterse villaen. 

Jorun Wigstøl og Hege Therese Syvertsen 
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Knivgruppe 
Knivgruppa har vært aktive på Småbåtloftet både vår og høst. Vi har organisert aktiviteten som kurs 

for å ha noen faglige utfordringer å strekke oss etter. Vi har hatt fokus på utforminga av knivskaftet 

med effektinnlegg av sølv og fargede vulkanfiber. 

Høstens nybegynnerkurs og kurs for nybegynnere startet 1 oktober. Instruktører var Arild Telstø og 

Tom Andresen. 12 personer har deltatt i aktiviteten dette året. 

Kontoret ved Maikan har hatt ansvar for påmelding og kontering og rapportering til studieforbundet. 
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Samarbeidet mellom Møvig skole og Bragdøya Kystlag 
 

Møvig skoles aktiviteter på Bragdøya begynte skoleåret 2018/2019 med friluftsliv for små grupper. 

Møvig skole ønsket å utvide samarbeidet med Bragdøya Kystlag, og fra skolestart høsten 2019 fikk vi 

formalisert samarbeidet med gjensidige forpliktelser. Fra skolestart har vi hatt 2 grupper i Friluftsliv 

og en gruppa i Arbeidslivsfag. Samlet elevtall er ca 40 personer. Arbeidslivsfag er eksamensfag og i 

den forbindelse har vi utarbeidet «Lokale læreplaner» sammen med ansvarlig lærer ved skolen. Disse 

planene er tilpasset aktiviteten på Bragdøya Kystkultursenter og praktiske oppgaver i verkstedet. 

Friluftsliv er et valgfag uten eksamen. Dette faget er hovedsakelig administrert av skolens lærer. 

I arbeidslivsfag er flere av Kystlaget medlemmer engasjert som kompetansepersoner og lærere.  

I fagplanen skal de gjennom flere arbeidsområder som eksempelvis bruk av verktøy, planlegge og 

gjennomføre en arbeidsprosess, materialutnyttelse, kostnadsberegning, HMS osv. 

I praksis har vi oppgaver der vi fullt restaurerer ei rosjekte der «lusing» og restaureringsteknikker en 

stor del av jobben. Ord og uttrykk er viktige i denne prosessen. Videre bygger de en moderne 

kystrobåt etter tegning av båtkonstruktør Birger Kullmann, og de bygger innredning og tilrettelegger 

for god drift i verkstedet. 

Samarbeidet med Møvig skole har vært godt. Vi har imidlertid hatt visse oppstartutfordringer da 

aktiviteten ikke kunne legges på skolens budsjett for året som har gått. Vi søkte midler fra SR bank og 

vi ble innvilget kr 50000. Disse midlene gjelder for dette skoleåret. 

Samarbeidet med Møvig skole er en fin vitamininnsprøytning for Kystlaget. 5 medlemmer har i større 

eller mindre grad deltatt i undervisning og administrasjon. Hovedansvaret har imidlertid faglærer Leif 

Arne Ingebretsen. 

Vårt motiv for å delta i dette samarbeidet er ikke bare at elvene skal få en annerledes skoledag. Vi 

ønsker å formidle kystkulturelle verdier og håndverk og vi ønsker at flere unge vil delta i aktivitene på 

øya.  

Vi har fått en god start på samarbeidet, og gleder oss til 2020 

For Kystlaget. Tom  
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Trakteringsgruppen  
  

Trakteringsgruppen har i 2019 bestått av: Åse Quidding, Helge Quidding og Ingeborg Andersen.  

Kontoransatt Maiken S. Flågan har vært sentral i alt administrativt arbeid knyttet til aktivitetene.  

Gruppen har hatt ansvaret for 16 arrangementer med et gjesteantall fra 20 til over hundre.  To av 

arrangementer har gått over hele eller flere dager.    

I tillegg til disse arrangementene, har trakteringsgruppen hatt ansvaret for organisering av dugnad 

knyttet til kjøkkendrift og bespisning under visetreffet (fire dager), og også for en del interne 

arrangementer for kystlaget.  

 I sesongen har vi engasjert Øyvind Nese som kokk med ansvar for både innkjøp og tilberedning av 

mat.  Dette har fungert utmerket, og vi bør absolutt videreføre denne avtalen.  Øyvind og hans 

kompanjong Jarl har gjennom sin profesjonalitet løftet nivået for vår trakteringstjeneste, og også 

med sitt gode humør bidradd til et trivelig arbeidsmiljø under arrangementene.   

Vi har i år ved noen anledninger (egner arrangementer og visetreffet) benyttet oss av Kjell Inge’s 

catering på Lumber.  Dette har vært en positiv erfaring, og vi bør benytte denne leverandøren også i 

fremtiden ved behov for ferdigproduserte retter.  Kjell Inge’s har sine produksjonslokaler på Lumber, 

noe som gjør logistikken kort og sikker.  Leveransene er av tilfredsstillende kvalitet, med 

konkurransedyktige priser -  og med godt mål!   

Også denne sesongen har til tider vært i overkant krevende, da de som har anledning til å jobbe på 

dagtid med oppgaver som planlegging, rigging og innkjøp (til bar og driftsutstyr for øvrig) er svært 

begrenset i antall.    

I referatet fra evalueringsmøtet om årets traktering som ble holdt i september, ble det konkludert 

med at vi må styrke staben, slik at flere kan dele på oppgavene.  Dette bør være et prioritert mål for 

2020.  

  

For trakteringsgruppen  

Helge Quidding  
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Rolivsgruppa 

 

Gruppenavn Kontaktperson Telefon Epost 

Rolivsgruppa Karsten Karstensen 90207732 karkarst@gmail.com 

 

Antall deltakere 9-10 

 

Hovedformål Roing og turer 

Rapport 

inneværende år 

12 til 13 april hadde vi dugnad med sjøsetting av Hesten.  

Jan tok den med til Hærøya for stell. 

Vi hadde rolivtur 27 til 30 juni til østsida av Flekkerøya. 

Vi var 8 voksne og 3 unger. 

1 til 4 august hadde vi tur til Langøya i Sandvikdalsfjord. Vi var 7 voksne og 1 

barn på den turen. Vi hadde dagstur til Hellesøyene i Søgne. 

Noen tirsdager har vi hatt roturer rundt Bragdøya og fisket. 

Plan og mål 

kommende år 

Vi planlegger dugnad på Hesten 17 til 19 april med overnatting i Villaen. 

Vi treffes ikke alltid på tirsdager, men viss det er ting vi trenger å planlegge, 

gjør vi det. Om våren ror vi noen tirsdager, og fisker viss noen vil. 

Vi har tatt noen roturer i helger på våren og sommeren, men det har ikke 

vært  ofte. 

Vi vil gjerne ha flere medlemmer, det hadde vært stas. I de siste årene har vi 

hatt med noen barnebarn og de har satt veldig pris på det. 

Før om årene har vi hatt en tur på ei uke, men vi har de siste årene lagt det 

til to turer, en i juni og en i august. 

Aktiviteter Roing og turer 

Utstyrsbehov  

Budsjett 2020  
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Villsaulaget 

 

Gruppenavn Kontaktperson Telefon Epost 

Villsaulaget Trine Bonde Olsen 41230114 trine.bonde.olsen@gmail.com 

 

Antall deltakere Ca. 50 

 

Hovedformål Sauehold 

Rapport 

inneværende 

år 

Driftsgruppa 

Trine Bonde Olsen 

Øyvind Nese 

Eivind Reinertsen 

Ida Marie Hellenes 

Annemor Sundbø 

32 sauer overvintret fra 2018-2019. Sauene fikk 43 lam, av disse døde 6 stykker 

før vårsankingen og 2 ble født etter sankingen. Det ene av dem døde før 

høstsankingen og det siste ble merket og sendt til slakt. Søye nr 18 døde før 

vårsankingen. Vi sanket inn 66 dyr på vårsankingen i juni for klipping, vaksinering 

og merking med god hjelp fra Rune og hundene. 

Vi fikk noen klippeskader på sauene på vårsankingen, en ble sydd og til sammen 

3 stykker ble sluppet uten bjelle for å la sårene gro i fred. 

I oktober var det høstsanking. Vi fikk igjen hjelp av Rune og hund. 8 lam ble tatt 

ut som livdyr og ble sendt ut på øya sammen med de andre. 1 lam ble med hjem 

til Eivind, 1 lam ble slaktet på øya, og resten av lammene pluss 5 søyer ble sendt 

til Jens Eide i Lillesand. 

De som ble sydd på vårsankingen ble sjekket nøye og fikk på bjelle igjen ved 

utslipp på høsten. Sauene ble fraktet puljevis med båt over til Augland hvor de 

ble lastet på bil og kjørt til Lillesand. 

Værene Thaulow og Gerrard har gjort sitt på Bragdøya og ble sendt til Søgne 

hvor de har fått en ny flokk. 

Det ble sluppet ut 32 friske og fine søyer etter høstsankingen. 

27. oktober kom de nye værene til øya, de ble fraktet ut og fulgt oppover stien et 

stykke før vi lot dem finne flokken på egen hånd. 

mailto:trine.bonde.olsen@gmail.com
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13. desember ble søye nr 19 funnet død på stranda nede ved Saltebua. 

Mattilsynet ble varslet siden dette var en søye som var eldre enn 18 mnd. 

Kadaveret ble tatt hånd om og Norsk Protein hentet det. 

Det har vært regelmessig tilsyn med sauene gjennom hele året, og dette gjøres 

på omgang av medlemmene.  

 Produkter i 2019 

Vi har som vanlig fått både garn, skinn og kjøtt fra sauene. Garnet er flott og vi 

har solgt både til medlemmer og på arrangementer. Skinnene var fine som 

vanlig. 

 Styret/Ledergruppa har i 2019 bestått av: 

Annemor Sundbø                                                            Valgkomité 

Øyvind Nese                                                            Tone B.Andersen 

Ida Marie Hellenes                                                            Cathrine Tjemsland 

Eivind Reinertsen 

Trine Bonde Olsen 

 Medlemmer 

Vi har hatt litt ut- og innmeldinger i år også men medlemstallet er stabilt rundt 

50. 

 Økonomi 

 Vi er fortsatt avhengig av dugnadsarbeid for å drive som vi gjør. Vi får 

produksjonstilskudd fra Staten og sammen med salg av produktene våre utgjør 

dette inntektene våre. Utgiftene våre er til utstyr som er nødvendig for driften, 

slaktingen, fôr og leie av gjeter/hunder 
 

Plan og mål 

kommende år 

Vi må oppgradere kveet litt i vår, så der trenger vi litt av hvert av materialer.  

Vi ønsker også å se på muligheten for å få sette opp en foringsstasjon hvor vi 

også kan oppbevare nødrasjon.  

Utfordringen med denne er at den må være plassert der hvor sauene oppholder 

seg når det er fryktelig dårlig vær med mye snø. Dette er som regel ute på sør-

østsiden rundt bragdøytangen.  

Aktiviteter Vårsankingen foregår 1. lørdag i juni. Da er det klippetid for de voksne samt 

medisin. Lammene bli merket, veid og får medisin.  høstsankingen forgår 1. 

lørdag i oktober, da blir eventuelle livdyr valgt ut, de som skal bli igjen på øya får 

en sjekk og medisin, resten blir sendt til land og på slakteriet. 
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Utenom dette er det gjerdedugnader dagen før sankingen med oppsett av 

ledegjerder og klargjøring.  

Det er også noen ganger dugnader på kveet når det trenger reparasjon.  
 

Utstyrsbehov  

Budsjett 2020 Vi har ikke lagd budsjett på mange år da Kystlaget har sagt at vi ikke behøver å 

levere eget budsjett. Det vi trenger er øremerker og div annet fra OsID, litt 

tilleggfor/vitaminer og div fra Felleskjøpet. Evt materialer til å fikse kveet. 

Kostnader i fbm sankingene. 

Merknader 
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Dagmar 
 

Dagmargruppa Gruppeleder: 

Sigbjørn Ubostad 

Tlf: 

41570970 

E-mail: 

sigbjorn.ubostad@hotmail.com 

1993 Deltakere: 

Tore Berntsen 

Sverre Gregusson 

Karen Schanke 

Bjørn Baugstø 

Jo van der Eynden 

 

Tlf: 

 

 

 

E-mail: 

 

    

Hovedformål Under parolen «Vern gjennom bruk» ta vare på LS Dagmar for å 

formidle historie om fartøyet og om losing. 

 

Rapport inneværende år 

 

 

 

 

 

Dagmar lå i vinterhavn i bukta på Bragdøya 

Etter vårpuss og rigging var Dagmar klar for bruk i midten av juni. 

Utenom vanlig vedlikehold ble det gjort midlertidig reparasjon av 

råteskade i dekk. 

Dagmar lå utstilt i museumshavna i Nodeviga fra midten av mai til 

slutten av august. 

Dagmar var lite i bruk i 2019. Noen turer på byfjorden, litt seiling på 

medlemskvelder på tirsdager og deltagelse i Vetsail var stort sett 

årets aktivitet.   

Utpå høsten ble Dagmar rigget ned og satt på slippen på Bragdøya 

for reparasjoner av dekk, skuteside og akterstevn. Råteskadene i 

dekket var mer omfattende enn antatt, mens reparasjonen i 

akterstevnen viste seg å være mindre omfattende enn fryktet. 

Arbeidet ble utført av Jonathan utover høsten, men skifte av tre 

bordganger og litt reparasjon av spant blir utført i 2020.    

Etter nedrigging ble det oppdaget at masta må skiftes pga. råte. Det 

er også behov for å skifte deler av løpende rigg. 

    

Plan og mål kommende år Sluttføre reparasjoner og vårpuss mens Dagmar ligger på slippen.  

Sjøsette, og rigge med ny mast og mye nytt i løpende rigg. 

Målet er at Dagmar skal være klar for seilas og utstilling i 

museumshavna i Nodeviga tidlig i juni. 

 

Aktiviteter Utstilling og historieformidling i museumshavna i Nodeviga. 

Seilturer og seilkurs for Kystlagets medlemmer. 

Deltagelse i 300 års jubileet for lostjenesten og andre 

arrangementer ved forespørsel. 

Privat bruk av aktive medlemmer i Dagmargruppa. 

 

Utstyrsbehov 

 

Dagmar må ha ny mast, og store deler av løpende rigg bør 

skiftes. 
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Tre bordganger og et spant må skiftes for sjøsetting. 

 

 

Budsjett 2020 Skrog 60000 kr. fordelt på skifte 3 bord 45 000 kr. og del av 

spant 15 000 kr. 

Rigg 53 000 kr. fordelt på ny mast 30 000, nye masteringer 5000, 

løpende rigg 10 000, sjøsetting og rigging 8000.  

 

 

Merknader  
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Grønningengruppa 

 
Grønningengruppa Gruppeleder: 

Sigbjørn Ubostad 

Tlf: 

41570970 

E-mail: 

Sigbjorn.ubostad@hotmail.com 

Gruppa etablert i 1981 da 

Agder kystlag fikk 

bruksrett til fyret etter 

avtale med Kystverket.  

Avtalen ble overført til 

Bragdøya kystlag i 1988. 

 

Deltakere: 

Øystein Sæbø 

Inge Tjøm 

Maiken S. Flågan 

Jon Grindland 

Karen Schanke 

Inger M Løvdal 

Ingeborg Andersen 

Jenny Kjønnås 

Disse danner 

ansvarsgruppa for 

fyret. 

I tillegg har 

Grønningengruppa en 

dugnadsgjeng på ca. 

30 personer. 

Tlf: 

90207352 

91639242 

48250288 

90521060 

91108201 

99158589 

95987161 

97497424 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-mai 

Oystein.sabo@uia.no 

itjoem@gmail.com 

maiken@bragdoya.no 

jgrindla@online.no 

karen.schanke@hotmail.com 

Inger.merete.lovdal@gmail.com 

Ingeborg.andersen@varodd.no 

jennykjonnas@gmail.com 

 

 

    

Hovedformål - Vedlikeholde fyret som et fredet kulturminne i samarbeid 

med Kystverket. 

- Holde fyret åpen for allmenheten for besøk og overnatting.  

- Historieformidling og gode naturopplevelser. 

 

 

Rapport inneværende år 

 

 

 

 

 

Med god oppslutning og solid innsats sørget Grønningengruppas 

mange medlemmer for godt vedlikehold og god drift av Grønningen i 

2019. Mye ble gjort under stordugnader med snitt på om lag 15 

deltagere, med også mindre grupper, enkeltpersoner og vertskap 

bidro med viktig dugnad gjennom året.                      Det ble 

arrangerte 3 stordugnader i april og overnattingstur med dugnad og 

St.Hansfeiring 22-23/6. Planlagt dugnadstur med overnatting i 

september blåste bort, men ble erstattet med dagstur senere med 

tur innom Oksø fyr. Vertskapsukene ble fylt opp uten problem i 2019.  

Største oppgave i 2019 var nytt golv og oppussing av stua i 

vertskapsleiligheten. Vask, rydding, søppelplukking på øya, maling og 

småreparasjoner gjentar seg år etter år.     

Fyret var klart for utleie 1. mai. I skolens sommerferie var fyret åpent 

med vertskap for besøk og overnatting 8 uker. Vår og høst ble fyret 

leid ut 10-11 ganger til ulike grupper og arrangementer. Besøket i 

2019 var omtrent som i 2019 med 600-700 overnattinger totalt, men 

langt dårligere enn de beste årene. Ustabilt vindfullt vær, dårlig 

mailto:Sigbjorn.ubostad@hotmail.com
mailto:Oystein.sabo@uia.no
mailto:itjoem@gmail.com
mailto:maiken@bragdoya.no
mailto:jgrindla@online.no
mailto:karen.schanke@hotmail.com
mailto:Inger.merete.lovdal@gmail.com
mailto:Ingeborg.andersen@varodd.no
mailto:jennykjonnas@gmail.com


         25 

transporttilbud og store bølger fra Fjordcat hadde negativ 

innvirkning på besøket.   

Årsmøtet i Grønningengruppa var i februar med 17 frammøtte. Alle i 

ansvarsgruppa og styringsgruppa ønsket å fortsette i 2019.   

På Kystverkets leietagersamling i Arendal i september representerte 

Inge Tjøm og Willy Pedersen Grønningen fyr.  

 

 

Plan og mål kommende år Grønningengruppas plan for 2020 er å vedlikeholde og drifte 

fyret på samme måte som tidligere år.  

Målet er å gi allmennheten og kystlagets medlemmer tilgang til 

et unikt og innbydende besøksmål med vekt på 

historieformidling og gode naturopplevelser.   

 

Aktiviteter Vedlikehold og drift av fyret.  

Fyrturer med aktiviteter for kystlagets medlemmer. 

Tilbud om vertskapsuke til kystlagets medlemmer. 

Åpent fyr med vertskap for alle for besøk og overnatting i 

skolens sommerferie, og utleie til grupper vår og høst. 

 

Utstyrsbehov 

 

Gasskjøleskap i vertskapsleiligheten bør skiftes ut, og det er 

ønskelig med gassdetektor med alarm der propan brukes i 

vertskapsleiligheten og assistentboligen. Vi har fått tilsagn om 

tilskudd på 15000 kr. fra Norsk fyrhistorisk forening til dette. 

Hvert år dukker det opp behov for utskifting og fornyelse av 

diverse utstyr. Det er satt av 10 000 kr. i tillegg til nevnte 15000 

kr.  

 

Budsjett 2020 Utgifter 85000 kr. fordelt på vedlikehold 7000, drift 8000, båt 

og transport 20000, utskifting utstyr 25000, kontorhold 20000, 

diverse 5000.  

Inntekter 85000 kr. fordelt på utleie 70000 og tilskudd 15000 

fra Norsk fyrhistorisk forening. 

 

Merknader Grønningengruppa har også ansvaret for Dokkestua på Stokken 

og Jordbærbua på Dvergesøya. Begge hyttene er godt besøkt. 

Det er ikke satt opp budsjett for hyttene, men inntektene er 

langt høyere enn utgiftene. I Dokkestua er der maur i taket. Vi 

har ikke oversikt over omfanget av dette enda.      

Fyret og hyttene er med i Kystled sør. 
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MS Bragdøya 
 

Vinteren gjennom har båten fått sitt faste «kos og stell», spesielt hva maskinrommet angår. 

Sesongen startet for øvrig med et «brak», ved at båten allerede i mars ble bestilt til transport av 

mannskaper til og fra «PIONEERING SPIRIT» som var i Kristiansand for mobilisering og tilrigging for 

rørlegging i Østersjøen. 

Ellers har sesongen, både charter og badebåten, gått «knirkefritt».  

Tallenes tale: Charter, 3471 passasjerer. Badebåt, 2977 passasjerer. Totalt i 2019, 6448 passasjerer. 

Passasjerene telles konsekvent, kun ved avgang fra fastlandet, enten det er fr byen, Lumber eller 

hvor det måtte være. Ved å gjøre det på samme måten hvert år får vi et sammenlignbart 

talmateriale. 

MS BRAGDØYA har i november og desember gjennomført 5-årlig klassing iht. som er grunnlaget for 

passasjersertifikatet på båten. 

Båten gikk til Skagen og ble satt på land der på samme måte som ved forrige klassing i 2014. 

Det ble to ikke helt uvesentlige ekstrautgifter som måtte tas tak i. Det ene var at som en følge av at 

båten hadde ligget med jordfeil på landstrømmen hadde medført at mye av bunnstoffet hadde 

sluppet fra skroget. Nå gikk det heldigvis bra denne gangen, men det måtte gjøres en ny behandling 

av skutebunnen i form av sandblåsing og priming før ny antifouling kunne påføres. Det er helt 

vesentlig at vi passer godt på skutebunnen. Det er ikke med måte hvordan galvanisk tæring tar for 

seg om slike ting ikke blir fulgt opp. 

En annen ekstrautgift var den ene propellen som hadde noe slitasje som man ikke kunne ignorere. 

Det å være på et verksted som Karstensens Værft i Skagen er på alle måter trygt, for her får en hjelp 

til hva den måtte være. Det ene propellhode med tilhørende innvendige deler måtte sendes til 

Fredrikshavn for metallisk påbygging og maskinering i uthulingen til den ene propellvingen. 

Båten fikk under verkstedsoppholdet et ekstra slitestrøk med maling over det hele. Det å male mens 

båten står innendørs der stålet er temperert og ikke mins tørt, er uovervinnelig, og gir en kvalitet på 

arbeidet som en aldri ville ha fått ellers. Båten er nå malt for mange år fremover. 

Ellers så forløp verkstedsoppholdet som forventet. Undertegnede fulgte båten hver dag mens den lå i 

Skagen, ca tre uker. For øvrig er det utarbeidet en egen verkstedsrapport som selvsagt er tilgjengelig 

for de som måtte være interessert. 

Så litt fra arbeidstidsregistreringen som føres om bord.: 

Totalt antall registrerte arbeidstimer som er anført i det lovpålagte arbeids og hvilitidsskjemaet er 

1827 timer i hele 2019, hvorpå 1072 timer av disse er betalt arbeid (Skipsfører halvt årsverk 844 + 

228 som er betalte matrostimer). Resterende antall timer som er utført på dugnad er da iflg. denne 

beregningen 755 timer. En formidabel innsats fra alle som tar et tak på MS BRAGDØYA på kvelder og 

i helgene. En stor takk til alle disse. 
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Kulturgruppen Thaulows hus 
 

Kulturgruppen består av følgende medlemmer  

Leder:          Helge Quidding  Bragdøya kystlag 

Nestleder: Bjørnar Knapstad   Christianssands Byselskab 

Kasserer: Ellen Wiese–Hansen  Fortidsminneforening 

Sekretær: Wenche Irene Hamre   Bragdøya kystlag 

  Tale Christiansen  Kristiansand museum 

   Elin Gerrard  Det dramatiske Selskab 

   Bjarne Markussen Wergelandselskapet 

   Kirsten Bonnén Rask Sørnorsk filmsenter AS 

   Dag Olaf Torjesen Fortidsminneforening 

Gruppen har hatt seks møter, i sommerhalvåret i Thaulows hus, for øvrig i Bentsens hus. 

Gruppens formål er å skape et engasjement for kultur og undervisning i huset, samt å ivareta 

inventar og  historiske materiale.  Kulturgruppen har stått for følgende arrangementer og 

aktiviteter i  2019: 

• Bragdøydagen, med foredrag av  Morten Bragdø  om gårdslivet på Bragdøya i gamle dager. 

• Kulturminnedagen, med foredrag av  Håkon Henriksen om det kontroversielle 

kunstprosjektet  

på Bragdøya på 90-tallet. 

• Julemarkedet, med dukketeateret «Baldrian og musa» ved Giert Werring (to forestillinger).   

• Guiding i Thaulows hus og låven (Bjarne og Helge) - bl. andre for Fakultet for humaniora og 

pedagogikk (UIA) ved semesteroppstart i august 

Kulturgruppen har også hatt lokal kafé  i Thaulows hus på disse arrangementene.  

Honorar til foredragsholdere og musiker er belastet Kulturgruppens egen økonomi.   

Innkjøp:  

Norges første veikart fra 1847 av Harald Storm Wergeland og Waligorski  

Nytt (gammelt) skrivebord til «Skriverstuen». 

Vedlikehold: 

Vi har trolig klart å ta knekken på tre-spisende biller i kottet.  For øvrig generelt vedlikehold og 

vask.  Utvendig trenger huset i 2020 sårt til vask og maling, noe som er Kystlagets ansvarsområde. 

Utleie: 

UIA har leid huset til undervisning av studenter (Bjarne Markussen). 

Internett: 

Bjarne Markussen har fått låne modem av UIA, siden de bruker huset i undervisningsøyemed.  Pr i 

dag er det altså mulig å koble seg til internett i Thaulows hus, uten kostnader hverken for 

Kulturgruppen eller Kystlaget. 
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Økonomi: 

Kulturgruppen har fått tilskudd på kr 18.000 for året 2019, og har således hatt en tilfredsstillende 

økonomi.   

Jubileum: 

I 2022 er det 300 år siden Henrik Arnold Thaulow ble født, og Kulturgruppen har tatt initiativ til å få 

skrevet og trykket opp en bok om hans liv.  Gruppen har allerede en intensjonsavtale med forfatter 

Roger Tronstad, men økonomien er ikke på plass.  Det vil rett over nyttår bli satt i gang et arbeid 

for å prøve å skaffe tilveie midler til prosjektet.  Kostnadsrammen er estimert til 4 - 500.000 

kroner. 

 

  



         29 

Småbåtgruppa 

 
Småbåtgruppa Gruppeleder: 

Olav Rykkelid 

Tlf: 

91677659 

E-mail: 

Olav.rykkelid@icloud.com 

Etablert <DATO> Deltakere: 

 

 

Tlf: 

 

E-mail: 

 

    

Hovedformål Bevare og legge til rette for allmenn bruk av tradisjonelle 

småbåter 

Rapport inneværende år 

 

 

 

 

 

Robåtene og spesielt puttene, ble mye brukt av besøkende i 

sommer. 

2 robåter, Åvik og Trygve Lie har ligget i Nodeviga 

museumshavn. Augland, har ligget i Auglandsbukta, brygga ved 

«Pers hage». Disse er tilgjengelig for allmennheten. 

Limfjordsjekta ble sjøsatt i vår, og ble prøve seilt med riggen fra 

Jakob. Nye seil er bestilt og den blir rigget og seilklar i løpet av 

våren. 

Det har i høst blitt klargjort 3 båter: Peder, Ellen og Jarlsby. 

Ellers er oselveren Ole, Ran og Lille Matilde tatt inn i småbåt 

bua for reparasjon og vedlikehold.  

Kystled-båt Lista, som har ligget i Romsviga, er under 

reparasjon i verksted bua. 

I tillegg til shedet, og naustet har vi reist et nytt telt hvor 2 av 

småbåtene ligger. En båt Ingrid er plassert på låven. Vi får da 

plass til alle båtene under tak, for vinteropplag. 

3 rosjekter har ligget på vann inntil nylig. Dette da de har vært 

benyttet av skoleprosjektet Møvig skole. Dette prosjektet har 

også en ny robåt under bygging på slippen. Denne tilfaller 

kystlaget når den er ferdigbygget på våren. 

 

Plan og mål kommende år •  Båtene er bruksklare i begynnelsen av mai, slik at de 

kan brukes av medlemmer på tirsdagskvelder og ellers. 

• Få rigget flere båter, og få til et seilmiljø i kystlaget. 

• Foreta en registrering og tilstandsbeskrivelse av alle 

kystlagets småbåter. Deretter vurdere hva en skal gjøre 

med båter som ikke er sjødyktige. 

• Limfjordsjekta rigges med nye seil. 

 

Aktiviteter Kurs planlagt våren 2020: 

• Bendsling av årer. 

• Seiling med rosjekter, teori og praksis. 

• Stell og vedlikehold av tradisjonsbåter. 

Utstyrsbehov 

 

Innkjøp av ny eksentersliper og batteridrill. 

Seil og riggdetaljer til Limfjordsjekta. 
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Budsjett 2020 Nye seil og riggdetaljer Limfjordsjekta. Kr 30 000 

Verktøy og forbruksartikler kr.5000 

Merknader Det er travelt på våren med vedlikehold og klargjøring av båter. 

Ønskelig at flere medlemmer engasjerer seg her. De som har fri 

på formiddager, oppfordres til å komme på onsdag og torsdag 

formiddager. Vi har en arbeidsgjeng med spreke pensjonister 

ute disse dagene. Dette i tillegg til arbeidet på 

tirsdagskveldene. 
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Verkstedgruppa 
 

Verkstedgruppa Gruppeleder: 

Klaus Olesen 

Tlf: 

90527077 

 

klausjanolesen@gmail.com 

 

Etablert mai 2018 Deltakere: 

Tom Andresen 

Håkon Danielsen 

Jonathan Grimstad 

Klaus Olesen 

Tlf: 

93084003 

95779529 

97108787 

90527077 

E-mail: 

Tom.andresen52@gmail.com 

 

 

klausjanolesen@gmail.com  

    

Hovedformål 

 

Å skape orden og bedre arbeidsforholdene i Øvre slipp og 

Snekkerverkstedet, samt innføre rutiner for videre bruk. 

Rapport inneværende år 

 

 

 

 

 

Gruppa har holdt 3-4 møter i perioden for å diskutere planer for 

arbeidet. Dette har resultert i en plan for innredning og en lang 

oppgaveliste (begge finnes på oppslagstavle i verkstedet). 

Oppgavene i lista er i hovedsak utført og prosjektet forventes å 

være ferdig i løpet av 2020.  Det praktiske arbeidet er i hovedsak 

er utført av Tom (øvre slipp) og Klaus (verkstedet).  

Kystlagsmedlemmer og elever fra Møvik skole har bidratt med 

enkeltoppgaver underveis. 

 

Verkstedsgruppas arbeid har allerede gitt meget synlige, positive 

resultater.  For det første fremstår verksted/øvre slipp som langt 

ryddigere enn før og det er skapt nye attraktive arbeidsarealer 

for løpende prosjekter, herunder båtbygging for egne båtbyggere 

(Prosjekt i regi av Forbundet KYSTEN, v. Jonathan) og 

skoleprosjekter med henholdsvis Samfunnet skole (2018) og 

Møvik skole (fra 2019 --). 

 

  

mailto:Tom.andresen52@gmail.com
mailto:klausjanolesen@gmail.com


         32 
 

Plan og mål kommende år Videre arbeid med planens arbeidsoppgaver … 

Fortsatt rydding av lagre, klargjøring av bl.a. dreieverksted, 

tømming og rydding av verktøyrommet, istandsetting av 

samme, nyinnkjøp av verktøy, skilting av reoler, skap og 

områder, m.m.   

Prosjektet forventes å være ferdig i løpet av 2020. 

Verkstedsgruppa ønsker å fortsette den gode trenden for å få  

ryddige og overskuelige forhold og MANGE aktive medlemmer 

i verkstedet fremover ….. 

Vi anmoder også alle medlemmer om å melde inn ønsker, 

behov, kritikk og konstruktive ideer for å få denne viktige 

delen av kystlagets arbeid til å fungere best mulig fremover. 

 

Aktiviteter Løpende arbeid på medlemskvelder og på dagstid, fra høsten 

2019 også med noe hjelp fra elever fra Møvik skole.  Dette vil 

fortsette i 2020 

Utstyrsbehov 

 

Innkjøp av utstyr og håndverktøy til bruk for kystlagets 

virksomhet. 

Kommende rydding, sortering og merking vil avgjøre 

omfanget …?  

 

Budsjett 2020 Styret ga ved oppstart av prosjektet tilsagn om en 

rammebevilgning til prosjektet på kr 25.000 til materialer og 

utstyr.  Inntil jul 2019 er 8-10.000 kr brukt i prosjektet.  (Deler 

av de innkjøp faller egentlig utenfor prosjektet  

(tilhører normal drift/reparasjon/utstyr ….), derav den 

unøyaktige angivelsen.   

Verkstedsgruppa regner med at gjenstående innkjøp kan 

klares innenfor den opprinnelige rammen. 

Merknader I prosjektperioden har Kystlagets styre gitt fullmakt til 

Verkstedsgruppa til å utføre de arbeidsoppgaver som gruppa 

fant tjenlig. 

Når prosjektet avsluttes – sannsynligvis i løpet av 2020 – 

anmodes styret om å gi mandatet videre til enkeltperson eller 

gruppe for å opprettholde fornuftige rutiner for drift av slipp 

og verksted.  
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Lister 

 
Lister Gruppeleder: 

Karsten Løvdal 

Tlf: 

93444499 

E-mail: 

Karsten.lovdal@uco.no 

Etablert ca 1995 Deltakere: 

Olav Rykkelid 

Dag Nyland 

Tommy Olsen 

Ole Stian Øslebye 

Tlf: 

91677659 

90035330 

98293900 

90820975 

E-mail: 

Olav.rykkelid@icloud.com 

Dag.roar.nyland@gmail.com 

Tommy.olsen@veidekke.no 

loesleby@online.no 

 

    

Hovedformål Bevare Listerskjøyta i god skikk gjennom aktiv bruk 

Lære medlemmer i kystlaget å seile skøyte 

Rapport inneværende år Omfattende reparasjonsarbeider er utført på «Lister» i år. 

Bordganger, deler av dekk , dollbord og skansekledning skiftet. 

Aktre ruff er de- og remontert og pusset helt opp 

 

Plan og mål kommende år Nye seil 

Oppussing av alle blokker om bord 

Nytt løpende tauverk 

Nye knaggebrett 

Ny redningsflåte 

Aktiviteter «Lister har vært på seilturer med medlemmer og privat med 

Olav R. samt deltatt på Vetseil 

Videre var «Rio restart» med til Lillesand med 2 overnattinger 

i juni 

Utstyrsbehov Kompass, VHF, papirkart, parallellforskyver, USB tilkopling for 

mobil og nettbrett, manuell lensepumpe 

For øvrig ref plan ovenfor. 

Budsjett 2020 NOK 70.000,- gitt fra Gjensidige stiftelsen til nye seil og 

redningsflåte 

Merknader Gjensidigestiftelsen ber om at Kystlaget leser vilkårene for 

tildelingen nøye. Kystlaget må logge på 

ildsjelsenteret.no/Mine prosjekter for å bekrefte prosjektet og 

akseptere vilkårene. Gjensidigestiftelsen ber Kystlaget gjøre 

dette innen 01.02.2020 for at tildelingen skal være gjeldende. 

mailto:Karsten.lovdal@uco.no
mailto:Olav.rykkelid@icloud.com
mailto:Tommy.olsen@veidekke.no
mailto:loesleby@online.no


         34 

Listergruppa og administrasjonen håndterer dette innen 

fristen 

 

 

 

 

 



         35 
 

 

 

 

 

  



         36 

Pil 
 

<Gruppenavn> Gruppeleder: 

Sverre Gregusson 

Tlf: 

90258349 

E-mail: 

Sve-greg@online.no 

Etablert <DATO> Deltakere: 

Finn Lorentsen 

Jørn Pettersen 

Håkon Danielsen 

Gunnar Sandvik 

Kjell Berge 

Tlf: 

41421957 

90702097 

95779529 

48035671 

95863451 

E-mail: 

 

 

 

 

 

    

Hovedformål Restaurering til god brukbar stand. 

Bevaring gjennom bruk 

 

Rapport inneværende år 

 

 

 

 

 

Mye arbeid er gjort og mye er ferdigstilt. 

Ny mast med emne fra Bragdøya ferdig snekret og montert. 

Større reparasjoner på dekket er fullført 

Skiftet bordganger i skrog under vannlinjen 

Styrhuset er ferdig restaurert og påmontert 

”Ny” semidiesel motor Seffle 25hk er ferdig montert. 

Motoren starter greit. 

Prøvetur avslørte behov for forbedringer av gjennomføringer til 

motoren. 

Forbedringer uført høsten 2019. Ny prøveturer til våren 2020 

 

 

 


