Nyhetsbrev fra Bragdøya kystlag
Nr. 8 | April 2020

Koronaviruset og aktivitetene
på Bragdøya
Koronaviruset har fått konsekvenser for
aktiviteten på Bragdøya, og vi må regne
med at det er en stund til vi kan gå tilbake
til normalen. Det er viktig at alt vi foretar
oss skjer i henhold til myndighetenes
retningslinjer. Bragdøya er imidlertid stor,
og det er lett å holde avstand til hverandre.
Vi fulgte myndighetenes anmodning og var
tidlig ute med å stenge virksomheten på
Bragdøya. Nå er det gått en stund, og landet
har stabilisert seg i forhold til antallet
smittede. Aktiviteten tar seg opp, og de
siste ukene har det vært økt
dugnadsvirksomhet på Bragdøya.
Medlemmer som jobber på dagtid må
forholde seg til at de må spise matpakka
med god avstand fra «naboen». Vi er ikke
grupper på mer enn 5 personer som jobber
sammen, og vi presiserer at håndvask er
viktig for alle. Vi kan ikke være flere enn 10
personer i Bragdøyabåten per tur. Dette er
tiltak som vi fint kan leve med, og det er
mange som synes det er fint å komme ut på
Bragdøya i disse tider.
Fra i mai vil vi åpne opp for enda mer
aktivitet. Vi vil igjen servere kaffe til de
som jobber på dagtid. Det går båt ut på
tirsdagskveldene for de som vil ut, men det
vil ikke være organisert aktivitet eller
samling i kafeen. Søndagsruta og
søndagskafeen starter opp 10. mai.
Nærmere orientering om utfordringene i
forhold til utleie, arrangementer og drift av
aktivitetene vil komme fra styret når det
foreligger en oversikt.
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Seilkurs
Det har lenge vært ønske om et seilkurs i
Bragdøya kystlag. Nå planlegger vi å
gjennomføre et kurs i midten av juni, men
er åpen for at om begrensningene blir for
store i forhold til C- viruset så kan det
avbrytes, utsettes eller begrenses
Kurset omfatter seilteori og kunnskap om
seilbåten. Deretter praktisk seiling i helt
moderne seilbåter og tradisjonelle
sjekter/robåter.
Kurset holdes på ettermiddagene 11.-12.
juni og hele 13.juni.
Mere opplysninger om kurset kommer.

Tohjulstraktor

Hva skjer

Dette må være en drøm som går i
oppfyllelse for Erik. Endelig har vi fått en
tohjulstraktor på Bragdøya. Modellen har
vært i bruk i jordbruket i Norge i en
mannsalder. Den er brukt og vi fikk den
veldig billig (gratis) av et kystlagsmedlem.
Vi takker.

Vi er inne i en spesiell tid, der det meste av
organiserte arrangementer og aktiviteter
er avlyst. Vi følger myndighetenes krav og
retningslinjer, og det vil bli tatt fortløpende
vurderinger rundt kommende
arrangementer. Noe aktivitet vil likevel
skje framover.
4.-7. mai: Kurs i vedlikehold av skøyter.
Søndag 10. mai: Sesongstart på Bragdøya.
Søndagsrute og åpen kafé.
11.-13. juni: Seilkurs.
SE OGSÅ KYSTLAGETS HJEMMESIDE FOR
OPPDATERT INFORMASJON.
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Rotur langs Norges kyst
Det er vel en grunn til at menneskeheten
dominerer jordkloden vår. Vi tar
utfordringer og flytter grenser hele tiden.
Et eksempel er Bjarte. Han har satt seg som
mål å ro helt til Nordkapp. Vi følger han på
Facebook og ønsker han god rotur.
Nyhetsbrevet gjentar noe av det han
skriver:
20.april: Telter på ei brygge i
Røyksundkanalen. Kort rotur i dag, sjøl om
forholdene var fantastiske. Det var lite fart i
kroppen. Har nå spist i flere timer. Det vil
nok hjelpe. De siste dagene har det vært
varmt og godt på dagen. Men det har vært
en del frysing sammen med til tider hard
fysisk aktivitet, gjennom 3 uker. Da går det
mer calorier enn det jeg klarer å spise. Det
tærer igjen på muskelmassen og går utover
kapasiteten.
21. april: Overnatter på ei lun og fin strand
på Smedaholmen, litt vest for Fitjar.
Formen var mye bedre i dag. Litt hvile og
mat gjør susen. Har nå hatt et bad. Det var
ikke for fornøyelsen skyld, men fordi det
var nødvendig. Ei grågås ligger på egg rett i
nærheten. Niser har svømt rett ved siden
av båten i dag.
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