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Formannen har ordet
Påsken 2010 nærmer seg med
stormskritt. Det betyr for
mange medlemmer starten på
en ny båtsesong. Da kryr det
av folk som pusser båt på
opplagsplassen på Karenslyst.
Sånn har det alltid vært, og
sånn vil det fortsatt være.
Men det siste året har det
vært sterke krefter i sving for
å få regulert inn en 1100m
lang bane for padlere og
roere. Den ville krevet at
deler av opplagsplassen ble
gravet ut til fordel for banen.
Motstridende interesser
gjorde dette til en vanskelig
sak, men 17.februar tok
Byrådet en beslutning som
ivaretar interessene til alle
som benytter Bestumkilen,
selv om ingen får det helt
som ønsket. Kompromisset
ble en bane på 1000m med
kortere start- og stoppsoner
enn det padlere og roere
ønsker, men til gjengjeld så
mister ikke foreningene
båtopplagsplasser.
Det er all grunn til å
berømme både innsatsen og
resultatet til ildsjelene som
forsvarte båteiernes interesser
i denne saken. Spesiell takk
til Arne-Rolf Ottesen og
Bjørn Bakke som gav alt da
alvoret gikk opp for oss.
Forresten så vil rutinene for
bestilling av opplag endres
fra høsten 2010. Båteierne
skal nå kunne gå inn på
foreningens hjemmeside og
bestille plass og tid for
opptak på egen hånd.
Mer informasjon om dette
kommer senere.
Viktig melding. Med
båtplass i havnen følger
pålagt nattevakt. Avtale om
dette skal være gjort innen
15.mai.

I år vil vaktboken bli
tilgjengelig lørdag 24.april
fra kl.1000 i klubbhuset på
Skarpsno, og være
tilgjengelig fra 1200-1500
siste uken i april. Fra 1.mai til
15 mai er vaktboken
tilgjengelig døgnet rundt.
Tidligere praksis med at
vaktboken er tilgjengelig fra
påske i bua på Karenslyst er
opphørt.
Sikkerhet.
En mann omkom i vinter i
Frognerkilen da han falt i
vannet fra bryggen under
tilsyn med båten sin. Han er
nå funnet. Siden det kan få
fatale konsekvenser å falle i
sjøen når vannet er kaldt,
anbefaler jeg at tilsyn med
båter som ligger i vannet om
vinteren aldri skjer alene.
Det er fra 1.mai et offisielt
krav om at førere av båter
over 8m skal ha tatt
Båtførerprøven dersom de er
født i 1980 eller senere. På
denne måten håper man å
unngå ulykker som skyldes
manglende kunnskaper og
erfaring. Sikkerheten blir
aldri 100% verken på sjøen
eller på landjorda. Men her
har alle et personlig ansvar
for at lovens intensjon blir
fulgt opp.
Forretningsfører/dagvakt.
Både Arne-Rolf Ottesen og
Arne Nord har gitt beskjed til
styret om at dette er siste
sesong i arbeid for Skarpsno
båtforening. I den forbindelse
søker vi kontakt med en
person som ”kan alt”.
Med ønske om en
opplevelsesrik båtsesong.

Hans Olaf Mathisen

26. Årgang

Havnesjefens hjørne
Årets vinter har vært hard,
lang og brutal men i
skrivende stund ser det ut
som den endelig har tenkt
å slippe taket.
Vi har hatt en del
problemer med havnen i
vinter, strømnettet har blitt
overbelastet grunnet
overforbruk på en del
båter, vi har registrert båter
med et forbruk på over
2400W og da skjer
følgende, hovedsikring for
hele havneanlegget går og
da hjelper det lite med
montert frostvakt etc for å
holde kjølesystemet
frostfritt. Faren ved et
strømbrudd kan bli
katastrofal for båtene som
ikke er konservert
skikkelig når gradestokken
viser oppunder 20minus.
Forbruket på båtene i
boblehavn er blitt
kontrollmålt flere ganger,
og de som har oversteget
sitt avtalte forbruk må
regne med en
tilleggsavgift.
Kompressorene har heller
ikke vist seg å være på vår
side med driftstans og
reparasjoner ganske ofte,
et vannrør har sprukket
både i kummen ute og i
vårt klubbhus.
Nye kompressorer står
endelig på årets budsjett,
og skal byttes ut før neste
vinter.
Utdeling av båtplasser for
sesongen 2010 er nesten i
mål, av 75 søkere med
ansiennitet fra 2006 eller

før, ble det tildelt 25
plasser, vi jobber med
noen justeringer i mars da
vi har noen få plasser som
er blitt ledige etter forrige
utdeling. Vi vil samtidig
beklage at vi ikke gav
beskjed til dere som søkte
om plass og ikke fikk det.
Vi oppfordrer bryggeeiere
til å melde fra til
dagvakten eller
havnesjefen om de ikke
har tenkt å benytte sin
plass til sommeren, det
samme gjelder for
bryggeeier som av en eller
annen grunn ikke benytter
plassen senere i sesongen,
melder du din plass ledig
før 15/5 slipper du og gå
nattevakt, samtidig kan
plassen leies ut til et
trengende medlem som
står på søkelisten.
Årets vårpuss på
karenslyst og dugnad i
havnen er like om hjørnet,
medlemmer med fast
bryggeplass har bidratt
godt på samtlige dugnader,
og det ser ut til at det har
blitt en trend som varer.
Jeg vil samtidig oppfordre
medlemmer med
bryggeplass om å ta vare
på vårt bryggeanlegg,
fortøye med
strekkavlastere i gummi,
fjerne gamle løse tau som
ikke brukes til noe på
deres plasser.
Med ønske om en trivelig
og varm båtsommer!
Tore kløvstad, havnesjef

1

2

Kontingenter Skarpsno
Tjeneste
Innmeldingskontingent
Årskontingent
Havnekontingent bryggebredde

Langsetterplass
Jolleplass
Bryggeinnskudd
Midlertidig bryggeplass < 3,5m pr.
uke:
Midlertidig bryggeplass > 3,5m pr.
uke:
Gjesteplass
pr.
døgn:
Bryggenøkkel
Skarpsno vimpel
Nøkkel til el. Kontakter
Depositum for bryggenøkkel
Vinterhavn (boble) medlemmer
Vinterhavn (boble) ikke medlemmer
Kontingent for ikke å skrive seg opp i
vaktlisen
Kontingent for ikke å møte til oppsatt
vakt
Kontingent for forsinkede
innbetalinger

Kontingent
600
300
920
1 127
1 334
1 530
1 737
1 944
2 150
2 358
3 600
200
15 000
200

Enhet

2,5 m
3m
3,5 m
4m
4,5 m
5m
5,5 m
6m

300
150

NATTEVAKT
Alle medlemmer som har båtplass i havnen plikter å utføre èn
nattevakt. Husk å sette deg opp i vaktlisten før sesongen
starter. Oversittes fristen påløper en ekstra kontingent
(kr 400,-), samt at man risikerer å bli tildelt en dato uten
mulighet for selv å velge.
De som ikke ser seg i stand til å utføre nattevakt, må innen 15.
mai søke styret skriftlig om fritak. (Det er ytterst få tilfeller hvor
dette blir innvilget).
De som har båtplass og ikke skal benytte denne i
kommende sesong, og melder fra om dette (skriftlig) innen
1. mai slipper nattevakt.
NB: Nattevakten skal utføres av registrert båteier.
Eventuell stedfortreder skal være godkjent av dagvakten i
god tid før vakten.

200
150
50
400
1 500
2 500
400

KARENSLYST
Ring Nils Elnes (mob. 99 16 33 45) tirsdag
eller torsdag kl 1700-2000 eller personlig
fremmøte i samme tidsrom fra 15. april til
28. mai (ikke røde dager) for å avtale tid for
utsetting av båten. Oppgi medlems nr.
ved bestilling.

2 000
600

Prisliste Karenslyst Båtopplag
Vinteropplag Medlemmer
Vinteropplag Fremmede
Sommeropplag Medlemmer
Sommeropplag Fremmede
Sommeropptrekk Medl. < 36 fot
Sommeropptrekk Medl. > 36 fot
Sommeropptrekk ikke medl. < 36 fot
Sommeropptrekk ikke medl. > 36 fot
Flytte båt i vinteropplag etter 10.mai
Medlemmer:
Vinteropplag ikke sjøsatt innen 1.juni.
På nedre området innen 20.mai.
Ytterst på en rekke innen 1.mai.
Fremmede:
Vinteropplag ikke sjøsatt innen 1.juni.
På nedre området innen 20.mai.
Ytterst på en rekke innen 1.mai.
Bombrikke
Utsett av båter fra lastebil
Båt opp for spyling, Medlemmer
Båt opp for spyling, Fremmede

115
230
4.000
8.000
1.500/ 500
2.000/ 500
2.000/1000
2.500/1000
1.500
100

200

Pr. kvm
Pr. kvm
20.6-15.9
20.6-15.9
Uke 1 / 2
Uke 1 / 2
Uke 1 / 2
Uke 1 / 2
Pr. flytt

Min. 21 kvm = 2415
Min. 21 kvm = 4830
Opplag etter 20.6
Opplag etter 20.6
Pr. påbegynt uke
Pr. påbegynt uke
Pr. påbegynt uke
Pr. påbegynt uke

Pr. dag

1.6 – 20.6
20.5 – 20.6
1.5 – 20.6

Pr. dag

300
500
500/300
800/300

Boblehavn

2.500

Pr. sesong

Bryggekontingent
Obligatorisk kontingent første år.

4.000
1.000

Pr. sesong

1.6 – 20.6
20.5 – 20.6
1.5 – 20.6

Henger i
trucken/Skraping
Henger i
trucken/Skraping
25.okt – 20.april +
strøm
1.juni – 15.september

Det er viktig å merke seg følgende datoer:
•

•
•
•

22.4 må båten være flyttet fra plass i boblehavnen
dersom ikke samme plass disponeres i
sommersesongen.
1.5 kl 12.00 åpner havnen for sommersesongen.
15.5 er siste frist for å sette seg opp på nattevakt i
vaktprotokollen.
Også i år tennes grillen i uthavnen på Oustøya 23. juni.
Styret ønsker medlemmene hjertelig velkommen.

NB: Ta kontakt for eventuell sjøsetting av
båt før 15. april.
Husk å sende inn skjema for bestilling av
vinteropplag innen 1. august.
Det er planer om link fra Skarpsno
hjemmeside til Karenslyst sin hjemmeside.

Nytt reglement for bruk av
Karenslyst båtopplag
Vi gjør oppmerksom på at det er laget nytt
reglement for båtopplag på Karenslyst. Det
er foretatt mange endringer. Styret ber alle
som skal ha båt i opplag, om å lese det nye
reglementet som ligger på foreningens
hjemmeside (ferdig før mai).
Styret i Karenslyst Båtopplag vedtok på
styremøtet 11. februar 2010
at joller - som ikke er merket med navn
og forening - og som er plassert på
jollestativet
på Karenslyst,vil bli fjernet innen 1.
august 2010.

DUGNAD
Lørdag den 24. april går årets vårdugnad
av stabelen. Havnen skal ryddes og gjøres
i stand til årets båtsesong.
Møt frem kl. 10:00. Dugnaden vil vare i
ca. 3 timer.
3
Etter dugnaden vil det bli mulighet for en
matbit.

NYTT STYREMEDLEM

NYTT STYREMEDLEM

	
  
Ellen	
  Heli	
  Lomsdalen	
  

Roger	
  Borge	
  

har vært medlem siden 1981 og hatt båt i foreningen fra
1989 (med noen båtløse sesonger inni mellom). Etter 5
år med motorbåt, gikk familien over til seil i 1995. Siden
2007 har de hatt en Dufour 365 og plass på brygge 1.
Ellen er båtentusiast og elsker livet på sjøen.

NYTT STYREMEDLEM

Styremedlemmer/kontaktpersoner 2010:
Formann:

Hans Olaf Mathisen
Øvre Ullern Terrasse 67, 0380 Oslo

91 54 87 75

Havnesjef:

Tore Kløvstad
Email: torekl@getmail.no

91 64 20 50

Viseformann:

Signe B. Moe
Bjørn Farmansgt. 11 B

0271 Oslo

Bjørn-Tore Lorentzen
Granebakken 90 ,

1284 Oslo

Roger Borge
Lindebergveien 53A

1069 Oslo

Styremedlem:
Varamedlem:
Varamedlem:
Sekretær:

Har som så mange andre båtvenner hatt 2 fot syken.
Startet på 70 tallet med 19 fot Pelikan seilbåt Ble
medlem i Skarpsno Baatforening på begynnelsen av
90 tallet, hadde da en 22 fot Hanto snekke.
Denne ble byttet i en Nidelv 24 etter noen år.
Nidelv 24 fot ble byttet til Nidelv 26 fot som jeg hadde
frem til 2004.
I 2004 kjøpte jeg en ny 36 for Bavaria seilbåt som jeg
fortsatt koser meg med.
.

22 44 50 91
98 28 11 52
90 78 60 15

Ståle Lagesen
Lilloseterveien 29A

0957 Oslo

Ellen Heli Lomsdalen
Olav Aukrusts vei 44H

0785 Oslo

Ståle	
  Lagesen	
  
40 55 55 25
47 28 75 08

Forretningsfører: Arne-Rolf Ottesen,
Postb. 182
1332 Østerås
Email: arottes@frisurf.no
Skarpsno båthavn:
Klubbhuset
Karenslyst opplagsplass:
Opplagssjef Nils Elnes

91 39 09 82

Har	
  vært	
  medlem	
  siden	
  2005.	
  
Ny	
  (gammel	
  Dansk	
  klassiker)	
  båt	
  for	
  sesongen	
  2010,	
  
Coronet	
  38,	
  
Jobber	
  som	
  sjåfør	
  i	
  Posten.	
  
Har	
  stort	
  sett	
  det	
  meste	
  av	
  sertifikater,	
  fra	
  dykker	
  til	
  
flysertifikat.

22 44 38 16
99 16 33 45

På dugnaden høsten 2009 utførte bl.a. Rune Edvin Haldorsen dykking innenfor båtforeningens
område.
Han tok samtidig interessante og vakre fotografier av noe av sjøbunnen som illustrerer en gledelig
forbedring av bunnforholdene i Frognerkilen. Runes kommentar i den forbindelsen var bl.a.:
"I	
  fire	
  år	
  har	
  jeg	
  utført	
  dykking	
  på	
  dugnadene	
  i	
  Skarpsno	
  båtforening	
  og	
  sett	
  utviklingen	
  i	
  dyrelivet	
  fra	
  år	
  til	
  år.	
  	
  
Det	
  første	
  året	
  var	
  området	
  fullt	
  av	
  østers	
  (på	
  bobleanlegget),	
  men	
  ellers	
  var	
  det	
  helt	
  dødt.	
  Etter	
  hvert	
  har	
  det	
  
kommet	
  til	
  flere	
  typer	
  skjell,	
  sjøstjerner,	
  noen	
  krabber,	
  bløtdyt,	
  småfisk	
  og	
  i	
  år	
  har	
  det	
  blitt	
  en	
  tilvekst	
  av	
  forskjellige	
  
krepsdyr	
  som	
  stankelbeinskrabber	
  og	
  strandreker.	
  Det	
  har	
  også	
  kommet	
  et	
  par	
  små	
  tareblader	
  på	
  

bobleanlegget.	
  .	
  	
  

Bunnen	
  har	
  skiftet	
  farge	
  fra	
  blågrått	
  til	
  normal	
  mudderbunnsfarge."	
  
	
  
Vi ønsker at Rune gir oss en oppdatering i forbindelse med dugnaden høsten 2010!
(Se	
  bilder	
  på	
  siste	
  side).	
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Skarpsno Baatforening er en forening som pr. 31. oktober 2009 hadde 1029 medlemmer.
Det vises til foreningens hjemmeside:
http://www.skarpsnobaatforening.no/
Foreningen har organisasjonsnummer 991 286 381 i Brønnøysundregistrene.
Ettersom både forretningsføreren og dagvakten knyttet til Skarpsno Baatforening skal slutte høsten 2010, søker styret å knytte
til seg én person som kan videreføre de funksjonene som disse har hatt. Stillingen vil derfor omfatte både det å være dagvakt,
havnehjelp samt forretnings- og regnskapsfører. Stillingen innebærer at vedkommende skal stå til tjeneste for foreningen hele
året.
Ettersom Skarpsno Baatforening er en ikke-kommersiell båtforening, er det ikke aktuelt for foreningen å påta seg
arbeidsgiveransvar. Stillingsinnehaver må derfor være registret som selvstendig næringsdrivende.

Driftsjef for Skarpsno Baatforening
Hovedarbeidsoppgaver:
• Dagvaktfunksjonen innebærer at driftssjefen har kontortid i foreningens klubbhus fra kl. 0900
– 1700 fra mandag til og med fredag i perioden
15. april til 15. oktober.
(Vaktordningen på lørdagene og søndagene dekkes av medlemmene.)
Fra 16. oktober til 14. april må driftsjefen være tilgjengelig for medlemmene/ha kontortid noen
timer 1 dag i uken. (Drøftes nærmere med stillingsinnehaver.)
Havnehjelpfunksjonen (avgrenses mot oppgavene til havnesjefen i foreningens styre)
medfører at vedkommende må ha tilsyn med havneanlegget tilhørende foreningen. Dette
gjelder også i vinterhalvåret. Videre må vedkommende kunne utføre mindre forefallende
arbeid i tilknytning til havnedriften.
• Administrasjon og regnskap
Til denne lederstillingen søker styret en person med
erfaring som forretningsfører og lignende
kjennskap til hvordan en båtforening drives
evne til å arbeide selvstendig
Styret vil med dette innhente tilbud fra interesserte søkere basert på at dette skal være en stilling
der driftslederen må stå til disposisjon hele året som nevnt.
Kontraktsperioden vil i første omgang være fra 1. oktober 2010 til
31. desember 2011 - med mulighet for fornyelse.
Det innsendte tilbud skal angi det økonomiske vederlag som søker anser er nødvendig fra oppstart
til kontraktsperiodens opphør.
Tilbyder skal legge frem skatteattest.
Henvendelser vedrørende stillingen kan etter 1. mai 2010 rettes til styreformann Mathisen, telefon
91 5487 75.
Tilbudet med CV sendes til Skarpsno Baatforening v/styreformann Hans Olaf Mathisen, Postboks
182 1332 Østerås, eller pr. e-post ”HOMA@Lundbeck.com”
innen 15. mai 2010.
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Avsender.

SKARPSNOBÅTFORENING
PBOX 182
1332 ØSTERÅS
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