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Formannen har ordet
Skarpsno Baatforening har i
sin 89.sesong fått et stort
antall nye medlemmer,
etablert uthavn på Oustøya og
vedtatt utbygging av
havneanlegget med 40-50 nye
plasser.
Aristoteles skal ha sagt at
”Målet med arbeid er fritid”.
At mange foretrekker å bruke
den i båt og på sjøen er blitt
enda mer tydelig i år. Ikke
bare på grunn av rekordstort
salg av nye båter og lange
ventelister for båtplass, men
også fordi media har slått
stort opp mange ulykker med
store konsekvenser for de
som er blitt berørt. Dette er
noe alle som ferdes på sjøen
bør ta alvorlig. Vi som er
voksne må gå foran med et
godt eksempel for de unge,
slik at antallet ulykker på
grunn av uforsvarlig høy fart
eller promille går ned.
Heldigvis er beredskapen på
topp når ulykken er ute, og
det er all grunn til å rose både
politi og redningsmannskaper
for innsatsen og resultatene
den gir.
Redningsselskapet har også
vært ute i hardt vær, men jeg
håper at medlemmene gir den
nye ledelsen sin fulle støtte
og på den måten bidrar til at
det blir mulig å løse
oppgavene som venter.
Styret har normalt et møte i
måneden. Det er mye
ressurser blant medlemmene,
og vi setter stor pris på
innspill av alle slag. Fordi vi
er en ideell organisasjon,
utføres svært mye av arbeidet
i foreningen av medlemmene
frivillig og ulønnet. Dette
bidrar til vår gode økonomi
og kommer således alle til

gode. En belastning har vi
imidlertid hvert år, og det er
klager fra medlemmer som
blir ilagt ekstra kontingent
fordi de enten ikke har betalt
i rett tid, eller ikke har satt
seg opp på vaktlisten innen
tidsfristen. For at
misforståelser ikke skal
oppstå, er det helt avgjørende
at medlemmene holder seg
orientert om vedtekter,
tidsfrister og priser.
Vi forsøker etter beste evne å
behandle alle likt, og retter
selvfølgelig opp når vi har
gjort feil, men fortsatt sliter
vi med at arbeidet forbundet
med de som ikke følger
reglene tar like mye tid som
summen av alt annet arbeid.
Det er ikke rettferdig.
En god start er å gi beskjed til
forretningsfører Arne-Rolf
Ottesen om
adresseforandring. Gå ellers
inn på
www.skarpsnobaatforening.no.

Der finner du nødvendige
opplysninger for å holde deg
à jour med reglene.
Forslag som ønskes behandlet
på generalforsamlingen i
januar, må være styret i
hende innen 1.november. Vel
møtt til høstdugnad i havnen
lørdag 14.oktober kl.10 – 14.

Hans Olaf Mathisen

22. Årgang

Havnesjefens hjørne
Nå er det høst og
vintersesongen står for døren.
Sommersesongen 2006 går
over i historien som solrik og
varm. Jeg håper alle har fått
benyttet båten så mye som
den fortjener. Det er registrert
flere båter som har rykket i
fortøyningene hele sommeren
og ikke har vært i bruk. Vi
har en lang venteliste med
mange ivrige båtfolk som
ønsker plass og vi ønsker vel
alle at båtene i havnen skal
bli brukt, spesielt en sommer
som denne.
Takket være utrettelig innsats
fra dagvakten ved Arne og
Anders har vi utnyttet havnen
maksimalt denne sesongen.
Telefon er brukt flittig for å
kontakte medlemmer for å
innhente informasjon om
plasser der det ikke ligger
båt. Vi har dermed løst
behovet for båtplass for stort
sett alle medlemmer som har
tatt kontakt for midlertidig
leie denne sesongen.
Medlemmer med fast plass
som vet de blir forsinket med
utsett eller som vet plassen
blir ledig i en periode eller
hele sommeren må huske på å
gi beskjed så snart som mulig
slik at vi kan hjelpe så mange
som mulig med båtplass. Fra
neste sesong vil de som
melder fra til havnesjefen før
15. mai om at plassen blir
ledig gjennom hele sesongen,
slippe nattevakt.
Vintersesongen er gjerne den
mest arbeidsomme perioden
for havnesjefen. Havnen er
ikke betjent av dagvakten
lenger og mye kan skje pga
vær og vind. Dessuten er det
tid for fordeling av plasser.

Bobleanlegget skal passes på
og helst ikke stoppe uten
grunn. I starten av
vintersesongen er det gjerne
mye elektriske feil og jeg vil
henstille alle til å gå over
elektrisk utstyr som skal være
koblet til i boblehavna slik at
jordfeil unngås.
Det er lagt opp til et forbruk
på maks 150W per plass i
boblehavnen. Plasser som
bruker mer må betale for
forbruket. Forbruk over
700W over lengre tid godtas
ikke da anlegget vårt ikke er
dimensjonert for slikt uttak.
Vi regner med arbeidet med
den annonserte
havneutvidelsen kan skje før
isen legger seg (november),
eller til våren når isen har
gått. Det som har skapt
problemer for oss er en
usedvanlig lang
saksbehandlingstid i Oslo
kommune. Vi har ennå ikke
fått godkjenning, men håper
den er rett om hjørnet.
Dersom alt går som planlagt
vil dermed rundt 46 nye
medlemmer få fast plass til
neste sesong. Erfaringmessig
er det dessuten 10 – 20
plasser som blir ledige i løpet
av vinteren. Ledige båtplasser
fordeles i desember / januar.
De som står for tur på
ventelisten blir kontaktet pr
telefon.
Jeg håper alle medlemmer
har hatt en trivelig sesong og
minner på at vinteren per
definisjon er perioden
mellom to båtsesonger.
Kjetil Stien
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Generalforsamlingen
er planlagt den 15.01.2007 kl. 1900. Forslag må sendes til
styret innen 01.11.06.

JUBILEUM
Til neste år har Skarpsno Baatforening 90 år’s jubileum.
31. august 1917 ble foreningen vår stiftet.
Dette bør vi markere. Hvis det er medlemmer som har noen
sosiale ideer er det ønskelig med forslag til styret.

Dugnad
Lørdag den 14. oktober går årets høstdugnad av stabelen.
Havnen skal ryddes og gjøres i stand før vinteren.
Møt frem kl. 10:00. Dugnaden vil vare i ca. 2-3 timer. Etter
dugnaden vil det bli mulighet for en matbit.

Styremedlemmer/kontaktpersoner 2006
)

Formann:

Hans Olaf Mathisen
Øvre Ullern Terrasse 67, 0380 Oslo

91 54 87 75

Havnesjef:

Kjetil Stien
Ankervn 53 D,
0785 Oslo
Email: k.stien@online.no

95 20 61 20

Viseformann:

Signe B. Moe
Bjørn Farmansgt. 11 B

22 44 50 91

Styremedlem:

Tore Kløvstad

Varamedlem:

Arne Nord
Kirkevn. 112b,

Varamedlem:

Sekretær:

0271 Oslo
91 64 20 50
93 29 81 81
0361 Oslo

Finn Jensen
Emil Korsmos vei 19

0678 Oslo

Bjørn-Tore Lorentzen
Granebakken 90 ,

1284 Oslo

Husk:
22 27 01 39

Gi beskjed til forretningsfører om:
• Salg av båt
• Kjøp av ny båt
• Nytt registreringsnummer
• Ny boligadresse
• Nytt telefonnummer

98 28 11 52

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

91 39 09 82

22 44 38 16
99 16 33 45

Prisliste Karenslyst Båtopplag for perioden 1.6.06 – 31.5.07
Tjeneste
Vinteropplag medlemmer
Vinteropplag fremmede
Sommeropplag medlemmer
Sommeropplag fremmede
Sommeropptrekk medlemmer Fellesstyret
Sommeropptrekk fremmede
Flytte båt i vinteropplag etter 10.mai
Båter i vinteropplag ikke sjøsatt innen 1.6, (20.mai
på nedre område) medlemmer
(1.mai ytterst på en rekke)
Båter i vinteropplag ikke sjøsatt innen 1.6, (20.mai
på nedre område) fremmede
(1.mai ytterst på en rekke)
Bombrikke
Utsett av båter fra lastebil
Bryggekontingent

Kr.
95
190
4000
8000
1000
2000
1000
100

Enhet
Pr. kvm
Pr. kvm

200

Pr. dag

200
300
4.000

Pr. sesong

Pr. uke
Pr. uke
Pr. flytt
Pr. dag

Kommentar
Minstepris 21 kvm = 1995
Minstepris 21 kvm = 3990
Opplag etter 14.6
Opplag etter 14.6
Pr. påbegynt uke
Pr. påbegynt uke
1.6 – 14.6
(20.5 – 14.6)
(1.5 – 14.6)
1.6 – 14.6
(20.5 – 14.6)
(1.5 – 14.6)

1.juni – 15.september
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Johny Stensrud til minne
Det var med sorg vi mottok meldingen om Johny Stensruds bortgang den 3. september. Han ble bare 59 år gammel.
Johny var knyttet til virksomheten på vår opplagsplass Karenslyst helt siden midten på 60-tallet, dvs. i om lag 40 år. Til for få
år siden assisterte han sin bror Steinar Stensrud med alle gjøremål knyttet til opptak og sjøsetting av våre båter. Når Steinar
ble syk og senere pensjonert ble ansvaret for denne virksomheten lagt på Johnys skuldre. Han ivaretok sitt ansvar til fulle, og
utførte jobben på en mesterlig måte. Det var mange av oss som beundret hans dyktige håndtering av trucken.
Johny var en særdeles behagelig person å ha med å gjøre. Han hadde alltid en hyggelig replikk i en til tider stresset
arbeidsdag, og var alltid innstilt på å yte service overfor oss båteiere så langt han formådde. Det var alltid lett å ta kontakt med
Johny.
Selv har jeg kjent Johny i 38 år. Ikke bare for meg, men for alle båteiere som i kortere eller lengre tid har hatt sin båt i opplag
på Karenslyst, vil opplaget ikke bli helt det samme uten Johny.
Johny Stensrud vil bli dypt savnet av oss alle!

Erik Hoel

OUSTØYA
Fra og med i sommer disponer vi flytebrygge, strandsone og uthus/naust på Oustøya. Plassen er ved lille Oustøysundet, innseilingen til De dødes tjern.
Her har vi planer om å plassere ut grill og benk, som
våre medlemmer kan disponere. Det er viktig er at
hver enkelt bruker rydder etter seg, slik at dette blir en
koselig plass å komme til.
Nøkkel til naustet er samme nøkkel som til bryggene.
De som har båtplass på fellesbrygga (hvor det er
kortlås), må låne nøkkel i vakta eller kjøpe egen
nøkkel.
(Pengene fås tilbake ved innlevering av nøkkelen).

HAVNA
Det er min. 3 års ventetid på bryggeplass. Antallet medlemmer
øker, og det er 220 personer på ventelisten.
Hvis noen av våre medlemmer kan bistå med dykking i vårt anlegg,
er det ønskelig at dere tar kontakt med vår havnesjef
Kjetil Stien på 95206120.
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OPPLAG PÅ KARENSLYST VINTEREN 2006/2007
Ring Nils på 99163345 innen 10 oktober mellom kl. 1800 og 2000 på hverdager og avtal tid for opptak.
På grunn av at det i år blir nye kjøregater for truck’en samt at det er nytt personale som plasserer båtene, er det stor
mulighet for at dere blir tildelt ny plass i år. Steinar Meltzer (tidligere slippformann Sjølyst) hjelper i år til med opptaket.
Medlemmer som ikke har fast bryggeplass kan ta kontakt med vår forretningsfører Arne-Rolf Ottesen vedr. vinteropplag.

KARENSLYST
Det er besluttet å kjøpe ny truck. Den nye trucken leveres neste år.
Nils Elnes fungerer som slippformann etter Johny Stensrud.

Huskeliste ved opplag.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Grundig utvendig vask
Rengjøring av båtbunn
Klargjøring for stoffing
Polering av skrog og dekk (glassfiberbåter)
Inspeksjon for skrogskader
Polering av alt blankt utstyr
Spraying av alt utvendig elektrisk utstyr med fuktavvisende olje
Vasking av kalesje (Kalesjen skades av å lagres skitten)
Vasking av seil
Tømming av båten for alt løst utstyr
Vasking og tørking av tauverk
Vasking innvendig (båtlukt oppstår ofte av mangelfullt renhold)
Tømming av septiktank
Frostsikring av toalett
Tømming av ferskvannssystem
Tømming av varmtvannstank
Kontroll og evt. rengjøring av brennstofftanker
Service/konservering av båtvarmer
Spraying av sikringer, elektriske koplinger og lignende med fukt- avvisende olje
Motorservice, se instruksjonsbok
Konservering av motor
Motorvask
Fyll opp batteriene med batterivann
Full opplading av batteriene
Sjekk batteriene hver måned gjennom vinteren.
Husk god lufting ved tildekking av båten.

Vinterkonservering:
Vær klar over at dårlig gjennomkjøring av frostvæske kan resultere i at "lommer" i motoren ikke blir frostsikret.
Frostvæskebehandlingen bør ikke være for sterk, -20 grader er tilstrekkelig. Årsaken er at silicon kan avsettes innvendig i
motoren, og resultatet kan bli varmgang til sommeren.
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