
Nytt fra båtloftet.Nytt fra båtloftet.Nytt fra båtloftet.Nytt fra båtloftet.Nytt fra båtloftet.

Siden i høst har det vært stor aktivitet på båtloftet på Bodin gård.  Foruten at loftet blir brukt som vinteropplag
for båtene til kystlaget, har det også vært plass for et båtreparasjonskurs.
6 av kystlagets medlemmer med kursleder Kåre Lundby har 2 ganger pr. uke (mandager og onsdager) møtt
trofast opp for å lære om båtreparasjoner.  Kurset ble avsluttet til jul, og de hadde da tilbakelagt 45 timer på
båtloftet.  Stor iver har gjort at de har startet opp igjen etter jul, og oppfordrer flere til å delta.
Det største prosjektet har vært sjarken som bli gitt til kystlaget fra Fleinvær.  Denne har vært, og er fremdeles til
reparasjon.  Etter hvert som de har revet av båten har de funnet nye ting som måtte skiftes ut.  Motoren, en 4,5 hk
Sleipner er levert inn for restaurering på yrkesskolen.  For øvrig har de greid å skaffe materiale og båtsaum.
Målet er å få sjarken på havet til sommeren.  De har også planer om å reparere 2-3 spissbåter med tanke på å
kunne bruke på Bliksvær.
På loftet har de bygd kafferom som er flittig brukt av folk som stikker innom for en prat og en kopp kaffe.  Karene
har også skaffet lys, bandsag og høvelbenk. Det har nok til tider vært kaldt å holde på med varmedressen som
eneste oppvarming, men et har tydeligvis ikke skremt bort disse karene.

Tine Tangen
Ausekaret.Ausekaret.Ausekaret.Ausekaret.Ausekaret.

En aldeles utmerket jury har avgjort navnet på medlemsinformasjonen fra kystlaget.  Hele 18 forslag var kommet
inn, og juryen har hatt en tøff oppgave.  Takk til Janne Aasegg, Arne E. Neeraas og Sverre M. Eriksen.
Ausekaret skal til din postkasse minst 3 ganger pr. år.  Utgivelsene følger seilingsplanen, som styret vanligvis
setter opp i januar, april/mai og august/september.  Vi som jobber med Ausekaret, er Kristin Norli, Tine Tangen,
Arne Erland Neeraas og Tryve Andre Kvalheim.  Stoff kan sendes til
Kystlaget SALTA v/Hilmar Hansen, Trollåsen 30, 8011 Bodø (tfn 75580868) eller
Ausekaret, redaksjonen v/Kristin Norli, Geitskaret 16, 8061 Løpsmarka (tfn 75580735).
Frist for innsending av stoff til neste nummer er 1. mai!  Vi tar også imot forslag til temaer/artikler

10 års-jubileet 1999.10 års-jubileet 1999.10 års-jubileet 1999.10 års-jubileet 1999.10 års-jubileet 1999.

Med vårt medlemstall og ikke minst aktivitetsnivå og –omfang, er det ingen grunn til å feire
verken i stillhet eller usett.  Vi skal la oss prege av naturen vi lever i, og lage litt blest om
kystlaget innimellom.  Presse-omtalen bør være minst like stor som i fjor.  Byens befolkning skal
få vite at den har et stort og aktivt kystlag, som har mye positivt å bidra med spesielt i havna.
17.mai-toget er f.eks. en anledning vi skal benytte til å presentere oss. Men det er ikke mye artig
med 10 medlemmer i borgertoget....ALLE medlemmer utfordres til å stille opp, og ta gjerne med
familien!  Kanskje stiller vi med båt også?  Mer info på medlemsmøtet 20. april.

Bevaring og bruk av eldre fartøyer
og kystmiljø
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SEILINGSPLAN  VINTER/VÅR 1999.SEILINGSPLAN  VINTER/VÅR 1999.SEILINGSPLAN  VINTER/VÅR 1999.SEILINGSPLAN  VINTER/VÅR 1999.SEILINGSPLAN  VINTER/VÅR 1999.

MEDLEMSMØTE tirsdag 23. februar
Molokroken, kl. 19.00
Tema: Bliksvær

MEDLEMSMØTE tirsdag 20. april
Molokroken, kl. 19.00.
Tema: Postskyssen

BAKSTEDAG lørdag 6. mars
Saltvern ungd.skole, kl. 1200-1700.
Kontaktperson: Kristin Norli, 75580735(p).  Du må selv ta med alt du trenger!

LOFOTTUR 20.-28. mars m/ ”Faxsen”
Påmelding til Faxsen senest 1. mars til Kristin Norli, 75580735(p), pris kr. 600.- + mat.
Info til påmeldte deretter – vi forsøker å samles i uke 10 (brev kommer).
OBS! vi har charteroppdrag både 26. og 27. mars ifbm. VM i skreifiske.

17. MAI – møter ALLE opp i borgertoget!
Bunad eller vadmel, det bestemmer du selv.  Nærmere info på  medlemsmøtet 20. april.

VESTFJORDSEILASEN 26. juni
Hæringen har mye å forsvare, Faxsen går som følgebåt.
Høvedsmann og mannskap (begge båter) melder seg til Kristin Norli, 75580735(p).
Vil du overnatte i Faxsen, så MÅ du gi beskjed samme sted (pris kr. 50,- + mat).

LANDSSTEVNE 15.-18. juli
Faxsen har tenkt å tøffe sørover til Askøy.  Deltakere melder seg på til Kristin Norli,
75580735(p).
Hele turen er beregnet til ca 2 uker, men du kan gjerne melde deg på for en uke.

POSTSKYSSEN 24. juli
Tradisjonsrik seilas med stor deltakelse og trivelig samvær hele helgen.
Denne gangen med start fra Bodø.  Bli med!  Tema for medlemsmøtet 20. april.

STYREMØTER: 12. januar, 2. februar, 2. mars, 13. april, 4. mai og 1. juni.

TIRSDAGSSEILASENE – oppstart uti mai, såsnart tjæren har tørket!  Fra Molokroken kl. 1800.
Det kan også bli aktivitet utover våren/sommeren ifbm. Havnedagan, Seilsportens dag og Bodøsjødagen.
Seilkurs diskuteres også,  interesserte bes gi beskjed til Rune Johnsen, 75518151(p).
Det ryktes om flere turplaner fra styret, men ingenting konkret foreløpig.  Vi kommer derfor tilbake til
disse i neste nummer, sammen med seilingsplanen for sommeren!

DUGNADERDUGNADERDUGNADERDUGNADERDUGNADER

* Faxsen – hver mandag kl 1800 og lørdager kl 1000 (se egen info), og mer.
Nå må vi bli ferdige til Lofotturen!  Rundvask, rydding og klargjøring i uke 10 og 11.

* Bliksvær – styret innkaller
* Hæringen – Harald og Olav innkaller etter påske.
* Hæringen – barksamling:

Seilene til Hæringen skal barkes.  Olav (75581799) ber alle samle bjørkebark!



Monrad P.

Kjæm du fra skipskontrollen? Nei, bygningskontrollen!

Dugnadsinfo fra Faxsen.Dugnadsinfo fra Faxsen.Dugnadsinfo fra Faxsen.Dugnadsinfo fra Faxsen.Dugnadsinfo fra Faxsen.

Styrhuset har vært utsatt for litt av hvert i løpet av høsten og førjulsvinteren.
Byssa ble revet helt ren.  Vi hadde planlagt å sveise et lite hull i keisingen, helt nederst ved dørken – og endte med
en stor sveisejobb.  Det var flere hull i fronten på keisingen, to store hull i dørken ned til maskinrommet, og et
stort hull i taket opp til styrhuset.  Benken ble revet ut og skal på plass igjen.  Bysseovnen med understell og
røykrør er tatt ut, og ny ovn skal på plass.
På styrhustaket er noen råtne bord på hver side skiftet, likeså listene rundt.  Det er lagt nytt dekke på taket.  Alt
utstyr har selvfølgelig vært demontert ifbm. med dette arbeidet.  Utstyret er også overhalt, og det lages nye
lanternekasser.
Bestikk og styrhus blir også totalrenovert, og mye av veggplatene er skiftet.  Også her er alt tatt ut (unntatt
kartbordet, som må pusses opp der det står pga størrelsen),.  Både benker og utstyr blir pusset opp/overhalt
samtidig, før det settes tilbake på plass.  Alt elektrisk må selvfølgelig også monteres tilbake.
Maskinen har fått en totaloverhaling.  De to i svarte kjeledresser har jobbet ganske fast fire kvelder pr. uke, og
Wichmannen har fått en grundig overhaling.  Nødvendige reparasjoner er gjort underveis.  Maskinen og maskin-
rommet er vasket og malt.
Rommet ble standsmessig satt i stand i fjor, og var ferdig til sommeren med køyeplasser og ”spisesal”.  Nå kan
vi forhåpentligvis også holde varmen vinterstid!  Ny ovn skal settes på plass i lugaren forut, med sentralfyring til
rommet.
Dugnader februar-mars:  I skrivende stund er sveisejobben stort sett unnagjort.  Snekkerarbeid pågår, og vi skal

i gang med en del pussing, vasking, maling og oljing.  Deretter skal alt utstyr på plass i styrhuset og
bestikken, og på taket.  Det må også rydding og rundvask til før vi er turklare.  Jeg

håper at flest mulig stiller på dugnadene fram til avgang Lofoten 19. eller 20.
mars!

Vårpuss og slipp-setting:  I mai skal vi ha vårpuss og slippsetting.  Det
er en del arbeid som må gjøres hvert år, og i denne perioden vil vi ha

behov for en del dugnadsinnsats.   Jeg håper flere hjelper til, slik
at de faste ”sliterne” kan få en pust i bakken.   Oppfordrin-

gen vår er at dere stiller opp på våren/ forsommeren, så
vi blir ferdige i god tid før St.Hans.  Jo flere som tar

i et tak, desto mindre arbeid på hver!

Kristin.



Kurs våren 99.Kurs våren 99.Kurs våren 99.Kurs våren 99.Kurs våren 99.

Restaurering av trebåt
Hver mandag og onsdag kl. 1800-2100 på båtloftet (ved 4H-gården i Rønvika).
Pris kr. 100.-.  Påmelding til Erling Sandness, 75528354(p) eller Hilmar Hansen, 75580868(p).
Båtførerprøven
8 onsdager kl. 1800-2100, start 3. februar.  Sted: Molokroken.
Støtteundervisning med Odd Einar Harberg.  Pris kr. 560.- inkl. bok og materiell.
Påmelding til Rune Johnsen, 75518151(p) snarest dersom du vil være med!
Mannskapskurs  M/K ”Faxsen”
Ca 15t kurs i april/mai,  fordelt på 4-5 kvelder kl. 1800-2100 på ”sjøguttskolen” og ombord i M/K Faxsen.  Vi
ønsker at alle som er aktive på Faxsen deltar på kurset.  Temaer er bl.a. sikkerhet,  rutiner og arbeidsoppgaver
ombord, og forberedelser til sommersesongen!
 Fritidsbåtsertifikat (”forenklet kystskippersertifikat”)
Brevkurs fra NKS, 13 brev (kr. 5170).  I tillegg kreves VHF-kurs, 12t, førstehjelpskurs, 15t (pris ikke avklart) og
instrumentkurs 10+20t (kr. 12.000 for 20t praksis, deles på ant. deltakere).
Støtteundervisning fra Odd Harberg og Aksel Kalås.  Instrumentkurs med Aksel Kalås.  5t eksamen.
Vi er foreløpig ikke mange nok  til å starte opp eget kurs i Kystlagets regi.  Interesserte kan fortløpende melde seg
til Rune Johnsen, 75518151(p) eller Kristin Norli, 75580735(p).

LefsekursetLefsekursetLefsekursetLefsekursetLefsekurset

samlet åtte deltakere, hvorav halvparten fra Kystlaget (kor blei de andre 174 av???).  De sørget for et matnyttig
og steikandes artig kurs.  Hver kurskveld ble avsluttet med prøvesmaking, og ulike oppskrifter og tradisjoner ble
diskutert.  Det ble kokt gomme og møsbrøm.  Kursleder Heidi ble observert med hevet kjevle, men det er tvilsomt
om den taktikken var årsaken til de flotte resultatene!  Heidi og Kristin benytter anledningen til å takke for oss og
alt godt, og vi ser fram til nye bakstedager i laget.

Kursvirksomheten i SALTAKursvirksomheten i SALTAKursvirksomheten i SALTAKursvirksomheten i SALTAKursvirksomheten i SALTA

Det er opprettet et egen studieutvalg i laget.  Det består av Rune Johnsen (leder), Kaja Langvik-Hansen og Kurt
S. Høgetveit.  De tar gjerne imot kursbehov eller –ønsker fra medlemmene!
Forbundet Kysten er nå medlem av Folkestudieforbundet.  Her kan vi få noe støtte til de ulike kursene.  Forutset-
ningen er at kurset er på minst 12 klokketimer, og at det er minst fem deltakere over 15 år.  En del dugnadsarbeid
kan med fordel organiseres som kurs!

BBBBB

Avsender: Kystlaget SALTA, v/H.Hansen, Trollåsen 30, 8011 Bodø


