
Årsmøte i Viken

 

Nok et år er gått og det er tid for årsmøte igjen. Vi håper i år som i
fjor at mange tar seg tid til å komme på årsmøtet i skur 28 den
5. februar 2003. Det kanskje den dagen i året da vi får flest
medlemmer i tale. De av dere som har lyst til å delta mer aktivt i
laget, men som ikke kjenner oss andre har her en fin mulighet til å
bli kjent. Som tidligere nevnt her i bladet vil vi gjerne ha ideer og
forslag på hvordan kystlaget skal drives. 

Det understrekes fra formannen sin side at årsmøtet starter presis kl
1900. Møt derfor opp i god tid! Etter møtet har vi innlegg og
diskusjon  samt servering.

Dagens sitat:

IKKE ALT ER OPPNÅELIG,
           MEN DET ER HELT I ORDEN Å HA BEHOV

         Formannen

                         INNKALLING TIL
ÅRSMØTE I KYSTLAGET VIKEN ONSDAG
5. FEBRUAR 2003, KL 1900

SKUR 28, AKERSHUSKAIA (OMK’S LOKALER)

1) Konstituering, herunder godkjenning av innkalling og dagsorden, samt
valg av 1 dirigent og 1 referent.

2) Årsberetning for perioden.

3) Styrets regnskap/ Budsjett for kommende periode

4) SAK TIL ÅRSMØTEBEHANDLING: Ingen saker innkommet.
 
5) Valgkomiteens forslag til styresammensetning:

Formann :    Tore G. Jacobsen    (Ikke på valg)
 Nestformann: Per E. Midbøe          (På valg)
 Sekretær:    Thor Engøy          (Ikke på valg)
 Kasserer:    Knut Johannesen    (Ikke på valg)
 Redaktør:    Jan S. Krogh          (Ikke på valg)
 (Styremedlemmer: Leif Erik Ellingsen(På valg)

 Oddvar Brekke (Ikke på valg)
 Frode Meisingset(Ikke på valg)
 Nina Myrland (På valg)
Ove Aakre         (På valg
Sven Wold          (Ikke på valg)

        Marius Løkse      (Ikke på valg)
 

 
 
 Revisor   Øystein Haram (Ikke på valg)

 Valgkomite:  Jørgen Andersen (Ikke på valg)
   Terje Planke      (Ikke på valg)

Jørgen Andersen (sign)    Terje Planke  (sign)

Forslag til saker må være presentert styret skriftlig senest
1 (en) uke før årsmøtet.



Driftsbudsjett 2003 Kystlaget Viken

   Inntekter:

Medlemskontingent               kr 24 000,00 

Akershusstevnet               kr  5 000,00 

Sum budsjetterte inntekter            kr 29 000,00 

Utgifter:

Sjøblomsten   kr 4 000,00 

Stiftelsen Steilene  kr 2 000,00 

Medlemstur/Møter        kr 3 000,00 

Vedlikehold Kai/Sjøhus  kr 2 500,00 

Utsendelser              kr 8 000,00 

Landsmøtedelegater 2x  kr 4 000,00 

Internettkostnader  kr 1 500,00 

Budsjetterte utgifter    kr 25 000,00 

Resultat til fond:   kr 4 000,00

Avsetninger til fond:

Jollefond (Juniorbåt)    kr 1 000,00
Kaifond              kr 3 000,00
Sum fondsavsetninger     kr 4 000,00

Kystlaget  Viken’s årsberetning
for år 2002.

Vi har fortsatt en ganske stabil medlemsmasse med 228
medlemmer totalt. Vi fikk 23 nye medlemmer og 20 meldte
seg ut i 2002

Styresammensetningen i inneværende periode:

Tore Gramnæs Jacobsen Formann
Per Erlend Midbøe Nestformann  
Thor Engøy                          Sekretær
Knut Johannesen             Kasserer  
Leif Erik Ellingsen Styremedlem    
Jan S. Krogh Styremedlem                 
Oddvar Brekke  Styremedlem            
Knut Johannesen Styremedlem 
Nina Myrland Styremedlem            
Frode Meisingset Styremedlem
Ove Aakre Styremedlem
Marius Løkse Styremedlem
Sven Wold Styremedlem

Viken medlemmers verv:

Stiftelsen Landsteilene:      Tore G. Jacobsen
Forbundet Kysten’s medlem OMK: Per Erlend Midbøe
Studieleder Forbundet sentralt: Tore Friis-Olsen

Valgkommite: Terje Planke og Jørgen Andersen

Styremøter:  Det ble avholdt 7 styremøter i 2002. 
 
Medlemsaktiviteter: 
Vi gjennomførte 2 kulturkvelder i skur 28 med godt oppmøte og
hyggelig samvær på vårparten. I løpet av høsten startet vi opp
med møter i skur 28 igjen og gjennomførte da 3 møter. Vi hadde
da foredrag av forskjellige emner. Det mest populære var Leif
Erik med sitt Dvina-foredrag. Ellers et foredrag av Per om tur til
Sør-Amerika, Kai Gjessing om Mjøsen Lange.



Vi hadde St. Hansfeiring på kaia med utfart ombord på
Sjøblomsten etterpå. Mange medlemmer deltok her.
Forbundet Kystens Landstevne på Bragdøya i Kristiansand ble
gjennomført med stor bravur av Bragdøya Kystlag. Viken var
representert med Sjøblomsten som banka seg ned i et strekk
gjennom Skagerak. Vi ble meget godt mottatt på Bragdøya hvor
kystlaget gjennomførte et meget flott stevne. Tilbake til Oslo ble
det brukt en uke med flere deltagere om bord.
Noen av medlemmene deltok som vanlig på Samsegling i
forbindelse med Landstevnet. Denne seilasen er blitt en tradisjon
i beste Kystenånd som medlemmer av Viken gjennomfører.
Og så ikke å forglemme: Råseilseminar/Viskesuppe ute på
Steilene, meget godt besøkt dette år. Det var faktisk snakk om
rundt 50 seilere/suppespisere. 
Og så hadde vi en flott tur til Marinemuseet i Horten hvor vi leide
buss. På museet hadde vi en fortreffelig guide som gjorde
besøket både lærerikt og morsomt. Det var ikke så mange som
deltok, men de som var med hadde det desto hyggeligere.
Og tilslutt vårt selsomme selskap før jul: Julegrøten ute på kaia
vår.

 
Akershusstevnet:  Akershusstevnet 2002 Her deltok som vanlig
Sjøblomsten. Viken hadde sin Kystkafe med sveler.
 
Sjøblomsten: Som lagsbåt har båten vært benyttet til følgebåt til
råseilseminaret på Steilene. Sjøblomsten deltok også som
Viken’s båt ved kystkulturdagene på Steilene i juni. Båten ble
som sagt også benyttet i medlemssammenheng på
St. Hansaften. I tillegg en fisketur med framfylkingen og en tur
med dem til Sætre.
Sjøblomsten har også vært 3 turer til S. Langåra ifm dugnader.
Samt fisketur med kystlaget.
Båten vår representerte også Kystlaget ved Landstevnet på
Bragdøya. Dette var første gang Sjøblomsten deltok ved et
landsstevne, neste gang får bli Sandefjord 2004.

Medlemsavis/Hjemmeside Internett:   ”  Sjøgangen ” . Denne
kom ut 4 ganger i fjor. Det legges mye arbeid ned i disse
utsendelsene av få mennesker. Internettsidene er oppdatert og
burde gjøre det lettere for medlemmene å finne ut hva som skjer
til enhver tid.        

Internett-adresse: www.home.c2i.net/tojac/Viken.htm.
I år 2003 vil Viken få sine sider på eget domene: kystlag.net og
mailadresse til Viken blir da viken@kystlag.net  og nettsideadresse
vil bli: www.kystlag.net/Viken

 
Kai /Sjøhuset: Normalt vedlikehold og forbedringer er
gjennomført samt rydding inne i Sjøhuset.

Opplagsplassen:  Denne er blitt forbedret og det er ryddet rundt
plassen på dugnad i høst.

Kurs:  Navigasjonskurset som ble startet opp i 2001 pågikk inn i
2002. Dette kurset ble holdt av vår egen Oddvar Brekke som
gjennomførte dette kurset med største bravur. Det er ikke
gjennomført flere kurs etter dette.

Samarbeid/Verv:  Vi har hatt en god kommunikasjon med
Sjøfartsmuseet dette år. Museet har fått ny direktør som er
positiv til kystlaget’s tilstedeværelse. Dette håper vi skal gi fortsatt
godt samarbeid for årene som kommer.

Prosjekt: 

Det neste prosjektet vi i Kystlaget Viken har fått i hendene er
klokketårnet på Søndre Langåra i Frogn kommune. Her har vi
påtatt oss å ta oppussningen av en ”vokterbolig”  med uthus for
Oslofjordens Friluftsråd. Anlegget eies av kystverket, men leies
av Friluftsrådet til bruk i Kystled. Vi har så vidt startet opp med
opppusningen av boligen. I tillegg har vi fått satt ut bøye og
moring slik at Sjøblomsten har et sted å fortøye. I hele 2003 vil vi
disponere dette stedet. 

Styret,  Kystlaget Viken 14. januar 2003

 

http://www.home.c2i.net/tojac/Viken.htm
mailto:viken@kystlag.net
http://www.kystlag.net/Viken


Ro i østerled 2003: Invitasjon

Forbundet KYSTEN - og kystlaget Viken inviterer til en spennende reise
og kulturutveksling kommende sommer. Vi reiser med tradisjonsbåter på
elvene gjennom Gamle Russland. Deltagerne på denne turen får oppleve
Russland fra "baksiden"; vi blir kjent med historien, landskapet og folket.
Det er en reise med store kontraster og et spennende program - en
annerledes sommer.

Prosjektet består av følgende elementer:
• Rotur med tradisjonelle/arkeologiske båter på elvene i Russland
• Praktisk arbeidsseminar knyttet til vannveiene med vekt på

tradisjonshåndverk og båtdokumentasjon.
• Ungdomsprosjekt med vekt på historieforståelse, friluftsliv, utveksling

og organisasjonsdrift.

Ro i østerled - 2003 følger opp handlingene og nettverket som ble
etablert da vikingskipet Havørn ble seilt, rodd og fraktet gjennom Gamle
Russland underveis fra Oslo til Istanbul. Havørn i austerveg 1991-92 var
et internasjonalt miljø- og kulturprosjekt med Forbundet Kysten og Natur
og Ungdom som arrangør fra norsk side. Ro i østerled - 2003 tar tak i
intensjonen om kulturutveksling mellom Norge og Russland med
utgangspunkt i det frivillige ungdoms- og kulturarbeidet.

Ved å ro i østerled er vi ikke ute etter å bevise noe som helst, men vi vil
• Danne et praktisk grunnlag for dialog
• Ro sammen, nordmenn og russere
• Reise på og mellom elvene
• Praktisere kulturhistoriske forbindelser gjennom handling
• Overvinne språklige og kulturelle barrierer ved å handle; sammen

Vi inviterer båtlag og enkeltpersoner til deltagelse!

Reiserute, etapper

Ro i østerled - 2003 består av to etapper:
1  Ro i østerled – I: 10. juni- 28. juni 2003: Smolensk til Novgorod
Landdraging og elveroing med to båter. En kopi av Gokstadfemkeipingen
(10m) og en sogneåttring (8m). Norsk - Russisk mannskap; til sammen
18 personer. Ferden går fra elven Dnjepr med utgangspunkt i Smolensk

over vannskillet, til elven Lovat - videre ned Ilmensjøen til Novgorod. Vi
legger vekt på naturopplevelser, friluftsliv og en sosial reise.

2  Ro i østerled – II: 26. juni - 14. juli 2003: Novgorod - Staraja Ladoga -
St.Petersburg
Samling av tradisjonelle båter i Novgorod (Snorres Holmgard) med rotur
på elven Volchov til Staraja Ladoga (Snorres Aldeigjuborg) til
Ladogasjøen og St. Petersburg. Norsk - Russisk mannskap på båtene.
Mellom 18 og 30 personer. På denne etappen brukes det også båter
tilknyttet ungdomsprosjektet Atlantic Challenge. Norsk - Russisk
mannskap på båtene. 30 ungdommer, fra 18 til 26 år. Vi legger stor vekt
på kulturaktiviteter underveis.

Underveis blir det fagseminarer, kulturelle og sosiale
arrangementer:

Smolensk: 10. - 12. juni (Etappe I): Offisiell åpning på ekspedisjonen i
Smolensk, omvisning og program i Gnjosdovo; handels- og
overvintringssted fra tidlig middelalder.
Novgorod: 26. - 28. juni (Felles for etappe I og II): Arrangementer med
fokus på håndverk, musikk, dans og mattradisjoner. Dokumentasjon av
båter på Ilmensjøen og i elvene. Diverse vennskapelige tevlinger, blant
annet motstrøms roregatta på Volchov med tradisjonsbåter.
Staraja Ladoga: 2. - 6. juli (Etappe II): Staraja Ladoga (Snorres
Aldeigjuborg) var et av de største og viktigste handelsstedene i
vikingtiden og tidlig middelalder, feirer sitt 1250-års jubileum dette året!
Seminar med fokus på språk, mytologi og symbolbruk i slavisk
kulturkrets, diskusjon om ulike reiseruter og teknekker tilknyttet reiser
over land, vi arbeider med historiske håndverksteknikker og diskuterer
båter. Russiske og norske fagfolk deltar. Håndverkerne utøver egne
ferdigheter og gir kurs i ulike teknikker til interesserte som vil lære.
St. Petersburg: 11. - 14. juli (Etappe II): St. Petersburg markerer sitt 300-
års jubileum. Vi slår leir midt i byen ved Nevas bredder. Avslutning for
ungdomsgruppa på øya Totleben, basen til St. Petersburg Atlantic
Challenge gruppe. Øya ligger rett utenfor St. Petersburg.
Ungdomsgruppa skal selv planlegge avslutnigshelgen underveis - i
fellesskap.



Påmelding, reiseinformasjon

Påmelding innen 1. mars:
Enkeltpersoner: Påmelding skjer ved skriftlig henvendelse (brev, faks
eller til tore@kysten.no) skrevet som søknad og skal inneholde: navn og
alder, bakgrunn, en kort begrunnelse om hvorfor du vil være med. Husk å
føre på hvilke etapper du vil være med på: Smolensk – Novgorod; 10. til
26. juni, eller Novgorod – St.Petersburg; 26. juni til 28. Det er mulig å
være med på begge etappene. Antall plasser er også avhengig av antall
båter som er med samt hvor mange plasser disse har til rådighet.
Båter/båtlag: påmelding skjer ved skriftlig henvendelse (brev, faks, eller til
tore@kysten.no) skrevet som søknad og skal inneholde en beskrivelse
av båten: type, byggeår, byggested samt en presentasjon av mannskapet
(antall og navn). Det er en fordel om båten ikke er fullbemannet. 

Kostnader:
Enkeltpersoner: Deltageravgift vil være kr. 100,- pr. døgn som dekker
kosten, samt deler av kostnadene for felles forberedelser. Deltagerne
betaler selv reisen t/r Russland. Priser t/r fra ca. 2.200,- til 4.000,-
(avhengig om man velger tog/ferge eller fly). Forbundet KYSTEN vil være
behjelpelig med booking og ytterligere informasjon vedrørende reisen.
Båter/båtlag: Kostnad for transport av båt er ikke kjent ennå da
Forbundet KYSTEN avventer svar på søknad om finansiering av
prosjektet. Vi tar sikte på subsidering av kostnader ved frakt av båt.
Mannskapet betaler kr. 100,- pr. pers pr. døgn som enkeltpersoner. 

Reiseinformasjon m.m.
Reise foregår med buss, tog eller fly. Buss eller tog til Stockholm, buss
eller tog fra St.Petersburg til Smolensk eller Novgorod. Fly t/r
St.Petersburg. Vi kommer tilbake med fyldig informasjon om
reisealternativene og annen informasjon vedrørende reisen ( Muligheter
for individuelle reiseopplegg ev. i mindre grupper for de som ikke vil ro.
Båteierne/båtlagene besørger selv transport med bil og henger. (Ferge
Stockholm – Helsingfors, kjøring til Novgorod over St.Petersburg. Bil og
henger parkeres på bevoktet område i Novgorod og andre steder.) Vi
avtaler felles kjøring og står for booking av ferge for bil og båt på
tilhenger. 
Overnatting underveis skjer i medbrakt telt og sovepose. 

Visum
Det er visumplikt for reiser i Russland. Forbundet KYSTEN vil organisere
visum for deltagerne. Påmeldte vil få tilsendt visumskjema etter 1. mars
og frist for innsending av utfylt skjema og pass er 1. mai (Alle deltagere
må ha gyldig pass hvis gyldighet utløper ikke før én måned etter reisens
avslutning).

Vi svarer gjerne på dine spørsmål! 

Tore Friis-Olsen tore@kysten.no
Terje Planke terje.planke@iks.uio.no
 Irina Friis-Olsen irina.friis-olsen@c2i.net

mailto:tore@kysten.no
mailto:tore@kysten.no
mailto:tore@kysten.no
mailto:terje.planke@iks.uio.no
mailto:irina@c2i.net


Vikingskip  i  Viken:

Spesialomvisning på vikingskipsmuseet

12. mars 2003  kl 1930

Tre av kystlaget viken's medlemmer forsker på
vikingskip. De holder en spesialomvisning for kystlaget
på vikingskipsmuseet på Bygdøy den 12/3 kl 1930 -
2100. Kystlaget oppfordrer medlemmene:
Grip muligheten - inviter en venn - møt opp!

• Professor Arne Emil Christensen redegjør for
vikingskipene generelt, deres historiske plassering
som bruksbåt og gravkammer.

• Stipendiat Knut Paasche diskuterer arbeidet med ny
rekonstruksjon av Tuneskipet.

• Dr. art. Terje Planke forteller om småbåtene fra
Gokstad med vekt på spørsmål knyttet til hans
arbeid med å rekonstruere den tredje gokstadbåten.

Etter omvisningen kan vi møtes i sentrum og ta en kopp
kaffe.

Velkommen skal dere være!

Aktiviteter framover:
 Onsdag 5. februar kl 1900:

Å R S M Ø T E!!!

Onsdag 19. februar kl 1900:
Videokveld Skur 28 Ellen McArthur soloseiler
verden rundt

Onsdag 12 mars kl 1930: 
Vikingeskipsmuseet på Bygdøy.

Onsdag 26/3 kl 1900:
Videokveld  Berserk til Sydpolen ved Jarle
Andhøy

Etter årsmøtet: Kulturinnslag ved Oddvar,
lysbilder fra polare strøk.

               ALLE MØTER ER I SKUR 28 

   Redaksjon dette nummer er:
Tore G. Jacobsen og Jan S. Krogh

                  Red. sekr. Eva Snarli.
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