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Travel høst for styret 
Styresesongen i kystlaget startet 30. august 

– og så går det slag i slag med styremøter 

siste mandag hver måned. Saker skal 

utredes, forberedes, behandles i 

arbeidsutvalget og eventuelt sendes videre 

som styresak. Dette deler vi på. Vi er Kari L, 

Astrid Anita, Ole Stian, Olav, Karsten L, 

Tom og Bjørn Vidar. De tre siste utgjør 

arbeidsutvalget. Wenche, Geir, Tore S er 

vararepresentanter og trer inn ved andres 

forfall. Pål Karsten stiller fra 

administrasjonen, som gjør mye av 

arbeidet i praksis. 

Saksmengden i styret er rimelig stor, 10-15 

saker på hvert møte, avhengig av hvor 

mange som avgjøres i arbeidsutvalget. Som 

eksempel på større og viktige saker det 

jobbes med nå, kan nevnes: 

- Landsstevnet 2022: Egen komite godt i 
gang med planlegging.  

- Utvidelse kjøkken: 18 m2, ferdig til 
Landsstevnet 2022. 

- Nytt toalett: Døgnåpent HC-toalett for 
allmenheten, bak traktorgarasjen 

- Ferdigstille Låven: Innredning gjenstår, 
søkt og mottatt midler.  

- Naust Bredalsholmen: Renovering av 
båtnaust, søkt og mottatt midler.  

- Oksøy avtaler: Loshuset ferdig 

renovert, arbeides med avtaler med 
DNT og FV.  

- El-båt: Elektrifisering utredes, tilsagn 
om betydelige midler fra kommunen.  

- Kran TB Bentsen: Krana må skiftes på 

taubåten vår, tilbud innhentet.  

I tillegg jobbes det med oppfølging av de 

store båtene, bemanning av rutebåtene, 

nytt båtlager, kjøkkendrift/traktering, 

tilsyns- og vedlikeholdsrutiner, opplegg 

omkring MB HØLLEN, avklaring av 

ansvarsområder, revisjon av prinsipp-

dokumentene, implementering av FN’s 

bærekraftsmål, nytt bookingsystem, 

ensartet informasjonsprofil, 

arrangementer og sosiale møteplasser 

(dugnader, fester, o.l.). 

Styret blir jevnlig orientert om lagets 

økonomi – som for tiden er grei og solid, 

mye utleie. Lettelser i koronarestriksjoner 

gjør at vi nå kan drive tilnærmet normalt – 

kun 1 meters avstand og god håndhygiene 

håndheves fortsatt. 

Med hilsen 

Bjørn Vidar 

Styreleder 

Puttene. Igjen. 
Puttene har fått en hard medfart i år. Det 

kan vi lett se på dem. Det må man 

imidlertid regne med når de til forveksling 

også brukes som leketøy og ikke som et 

fartøy. Nå skal de snart i havn, og vi takker 

for tro tjeneste også denne sesongen. Vi 

retter en stor takk til de som år etter år 

legger sin flid i å holde puttene flytende. 

(Kanskje vi bør lage noen nye en dag?).  
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NESEBUEN 
Det lå i kortene at Nesbuen måtte på slipp 

før vinteren. Vi fikk en kraftig påminnelse 

tidlig i sommer da lensepumpa sviktet og 

vannet steg i motorrommet. Det ble dyrt. 

14. september kastet fire medlemmer 

fortøyninga på land og dro til Risør for 

slippsetting. Det ble en flott tur. I skrivende 

stund er Nesbuen slippsatt. Båtbygger 

Håkon har det faglige ansvaret for driving 

av skrog slik at den blir tett igjen. Sammen 

med våre ansatte båtbyggere vil også noen 

medlemmer dra til Risør for å hjelpe til. 

I neste nummer av Nyhetsbrevet viser vi 

litt mere av jobben,  

 

 

 

 



Nyhetsbrev fra Bragdøya kystlag 

 

Seiling 
Det har vært mye seiling i sommer og høst 

både på dagtid, på tirsdagskvelden, 

seilkurset og Vet-sail. Redaksjonen får 

mange bilder fra seilingen, men vil ikke 

bruke tid på å fordype seg i hvilken dag og 

aktivitet bildene hører hjemme. Det er for 

vanskelig. Bare nyt bildene fra 

ettersommerens seiling. 

 

 

Høstens seilkurs ble arrangert 27. sept på 

Bragdøya. Det var påmeldt 9 personer og 

kurset gikk over 3 dager med både seilteori 

og praktisk seiling. Deltagelse ved Vet-sail 

ble regnet som en praksisdag under seil. 

Folk som aldri har seilt flyttet grenser. 

Hovedfokus var seiling i kystlagets mindre 

båter. Instruktører var Olav og Ole Stian. 
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Vet-sail er en årlig foreteelse der Bragdøya 

Kystlag inviterer til regatta for regionene 

tradisjonelle båter. Det ble en underlig 

regatta med mye vindstille. Allikevel klaret 

de raskeste båtene å markere seg. Dagmar 

er alltid en selvskreven vinner i sin klasse. 

Spesielt hyggelig var det at Gakk, vår 

nyeste båt viste klasse med uerfarne 

seilere. De vant. 
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Filmpremiere på Bragdøya 

 
Tirsdag 7. september var det premiere på 

filmen «Båtbyggerne» i Saltebua. Rød løper 

var rullet ut og de frammøtte fikk 

fruktsjampanje i høye glass ved inngangen.  

Filmen dokumenterer bygging av tre åpne 

båter på tre ulike steder i landet. Ett av 

disse stedene er Bragdøya. Her har 

båtbygger Jonatan Grimstad bygget ei åpen 

rosjekte. Hele prosjektet er realisert 

gjennom tilskudd som Forbundet KYSTEN 

har mottatt fra Sparebankstiftelsen DnB. 

I tillegg til visning av filmen «Båtbyggerne» 

var det kåseri om klinkbåtbygging på 

Sørlandet av båtbygger Svein Walvick fra 

Mandal, som også har vært mentor for 

Jonatan i byggeprosessen. 

Tore Friis-Olsen fra Forbundet KYSTEN 

orienterte om prosjektet og fortalte hvilken 

rolle Forbundet KYSTEN har i et bredt 

nordisk samarbeid om å sikre 

klinkbåttradisjonen UNESCO-status.   

Forbundet var også representert ved 

informasjonsmedarbeider Johanne 

Engelund Tjøsvold.  

Det var dåpsseremoni av rosjekta ved 

Småbåtbua. Fylkeskonservator Yvonne F. 

Willumsen sto for den formelle dåpen og 

ønsket «Høvdingen» hell og lykke på alle 

hav. 

«Eldre herrer med dame og Bjarne» ble 

godt mottatt da de fremførte både 

velkjente og nye nummer til stor applaus 

fra om lag 60 frammøtte. 

Kaffepause med velsmakende kanelsnurrer 

er alltid en suksess. 

Kystlagets ansvarsperson for denne 

markeringen var Tore. Vi takker for et godt 

arrangement. 
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Sparebankstiftelsen SR- Bank 

på Bragdøya 
Tirsdag 21 september hadde vi fint besøk 

på medlemskvelden av Eivind Kristian 

Tellefsen fra Sparebankstiftelsen SR-bank. 

Besøket var et resultat av at Bragdøya 

kystlag og Barnas Øy har søkt støtte til sin 

virksomhet. Tellefsen kom for å overrekke 

den nette sum av kr 100.000 til kystlaget 

og kr 75.000 til Barnas Øy. Vi satt 

selvfølgelig pris på tilskuddet. Pengene vi 

mottok i Kystlaget er øremerket Låven. 

Erik og Ole Stian (Barnas Øy og Kystlaget) 

holdt en kort tale og takket for tilskuddet. 

Det var hyggelig at mange medlemmer var 

til stede denne kvelden og deltok i 

høytideligheten. 

Tellefsen fikk selvfølgelig omvisning på øya 

og gav utrykk for at han var imponert. Det 

er jo gøy. 

 

 

Reparasjon av JACOB 
Vi har fremdeles i minne den opprørende 

opplevelsen på forsommeren da seilsjekta 

«Jacob» ble kjørt i senk av en 

skjærgårdsjeep midt på byfjorden. Ho ble 

ikke sett selv om alle seil var satt midt på 

lyse dagen. Skadene var omfattende.  

«Jacob» blir for tiden reparert av Håkon. 

Han ser for seg at den er ferdig i løpet av 

høstferien (uke 40).  

 

Ved til vinteren? 
Noen medlemmer hogger sin egen ved på 

Bragdøya. Dette er en vinn-vinn-situasjon 

der medlemmer får tildelt et område som 

allikevel skulle ryddes. Normalt lendes 

veden i Auglandsbukta av spreke 

pensjonister. Det fine er at den varmer 

både når den felles og kløves, og når den 

endelig har havnet i peisen. 
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DAGMAR på slipp 
Så måtte ho opp igjen. Gamle Dagmar lakk. 

Ho er 121 år i år. Heldigvis fikk vi tetta ho.  

 
 

 

 

 

SOGNVÅR 
Båtbyggeren hadde lovet oss masse fine 

bilder og en tekst fra restaureringen av 

SOGNVÅR. De beklager veldig at dette ikke 

kan bli noe av da de plutselig måtte «trø 

til» med driving av NESEBUEN. Gled dere 

til neste nyhetsbrev. Nå skjer det mye. 

 

Hva skjer fremover?  

- Medlemskveld tirsdager 

- Ukuleleøving  

- Kurs: Klargjøring av båter (mindre, større 

og NESEBUEN) til vinteropplag.  

- Høstdugnad 9. oktober  

- Kurs i bruk av snekkermaskiner 

- Høstfest 6. november 

På https://bragdoya.no/ finner du mer 

info. Påmelding: saltebua@bragdoya.no. 
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