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Formannen har ordet
Hvordan har båtsesongen
2007 vært for deg? Har du
benyttet mulighetene, eller
har båten rykket i
fortøyningene mer enn du
egentlig ønsket?
Og til deg som står på
venteliste for båtplass,
hvordan har du det mens du
venter? Skarpsno
Baatforening arbeider aktivt
og kontinuerlig for sine
medlemmer, og har i 2007
utvidet havnen, fornyet
leieavtalen for uthavnen på
Oustøya, fornyet
hjemmesiden og arrangert
fest for medlemmene i
anledning 90-årsjubileet.
Aktiv innsats fra
medlemmene kombinert med
en stor medlemsmasse gir oss
god økonomi og mulighet til
å forbedre eller til og med
utvide tilbudet til våre
medlemmer.
Derfor arbeider vi nå med å
tilby kursvirksomhet i
klubbhuset på vinterstid.
Ettersom det snart blir et krav
om båtførerbevis for ganske
mange, tenker vi at det er et
godt sted å begynne.
Følg med på
www.skarpsnobaatforening.no

Der vil vi publisere nyhetene !
Internett og mail er blitt
allemannseie, og vi er
takknemlig om du meddeler
oss din e-mail slik at vi kan
kommunisere med deg
elektronisk. Det er raskt,
billig og lett å dokumentere.
Oslo Kommune og
havnevesenet er av Statens
forurensningstilsyn blitt

pålagt å fjerne forurensede
masser i Oslofjorden.
Båtforeningene i
Frognerkilen og Bestumkilen
er blitt pålagt av Oslo
Kommune å gjøre arealet der
brygger og båter ligger
fortøyd, tilgjengelig for
mudring. Kostnader og
praktisk gjennomføring ved
denne operasjonen er også
pålagt oss. Dette har ført til
ramaskrik og heftige protester
fra foreningene. Skarpsno
Baatforening er ikke direkte
berørt, men støtter våre
naboforeninger i protestene
mot måten dette gjøres på.
Padlere og roere har gått til
frontalangrep på
båtforeningene fordi de
hevder at vi har anlagt
brygger som ødelegger
traseene de trener i.
Våre medlemmer kan sove
trygt. Hele vårt anlegg er
godkjent av rette instanser, og
ligger ikke i veien for noen.
Nærheten til sjøen er et gode
for oss som elsker sjølivets
gleder. Men det er en
forutsetning at miljøet i, på
og ved sjøen er sunt. Derfor
oppfordrer jeg deg til å tenke
miljøvern i utvidet forstand
når du forbereder sesongen,
bruker båten og i opplag.
Vennlig hilsen
Hans Olaf Mathisen

23. Årgang

Havnesjefens hjørne
Sommeren 2007 vil bli
husket som den sommeren
hvor fellesferien regnet og
blåste bort for mange og
heller aldri kom helt i gang i
august. Jeg kom meg helt til
Rosendal i Hardanger og det
er langt i fire knop.
I havnen har det ikke vært
store problemer. Den en
eneste hendelsen som kunne
blitt alvorlig var et
branntilløp i en seilbåt på
fellesbrygga. Årsaken var
kortslutning i et batteri. Til
alt hell var eieren i nærheten
og hadde slukket brannen
selv da brannvesen og
ambulanse ankom. Eller har
vi hatt hærverk på klubbhuset
der en rute på toalettet ble
knust av en person som
ønsket å komme inn. Et
sykkeltyveri ble avverget av
nattvakten. For øvrig har det
ikke vært meldt om hendelser
etter det havnesjefen har fått
brakt på det rene.
Arne og Anders har drevet
dagvakten på en utmerket
måte og sørget for at ledige
plasser er blitt leid ut.
Det er gjort en god del arbeid
med oppmoring av havnen i
regi av Småbåthavner.
Omkring 20 moringer med
kjetting er skiftet ut og
landfester på fellesbrygga,
brygge 2 og 3 er skiftet.
Havnen skal nå være
oppmoret for mange år
fremover. Når det gjelder
vedlikehold fremover er det
ønskelig å ta det elektriske
anlegget med utskifting av
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kabler og strømstolper der det
er nødvendig. Dette vil først
bli startet på tidligst til neste
år. Det er også ønskelig å få
vasket og oljet / skiftet plank
på utriggerne.
Foreningen vokser og vi har
stadig lengre ventelister til
tross for at havnen i år ble
utvidet med 46 plasser. Det at
mange blir stående på
ventelisten i mange år gjør at
de opplysningene vi har om
plassønske, båttype, adresse,
telefon osv ikke er oppdaterte
når plass kan tilbys. Kanskje
det heller ikke passer med
plass akkurat da. Vi vil derfor
innføre en ny rutine i
forbindelse med søknad om
plass for å begrense det
betydelig administrative
arbeidet det er å fordele
plasser. Se egen sak på side 3.
Så vil jeg tilslutt minne de
som ligger i boblehavn på at
det skal være minimum fire
fortøyninger med
strekkavlaster – en i hvert
hjørne. Fortøyningene skal
være stramme. Båter som er
30 fot eller større kan med
fordel ha spring i tillegg.
Bruk av landstrøm må
begrenses til et minimum.
150W er inkludert i
havnekontingenten. Bruk kun
godkjente kabler og sørg for
at det elektriske i båten er i
orden. Sjekk båten med jevne
mellomrom, spesielt under og
etter uvær.
God vintersesong!
Kjetil Stien, havnesjef
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Generalforsamlingen

Baugmerke.

er planlagt den 14.01.2008 kl. 1900. Forslag må sendes til
styret innen 01.11.07.

Alle medlemmer med opplag på karenslyst har blitt
tildelt baugmerke som skal klistres på båten, under
fenderlisten helt i baugen på båtens styrbord side.
Ingen båter uten baugmerke blir tatt på land!
Baugmerke brukes til å identifisere båtene i
vinteropplag. Slippformannen har lister hvor det da
er mulig å finne navn og telefon til båteiere.
Baugmerke må ikke fjernes under pussing av båten
og skal sitte på til båten er sjøsatt.

Dugnad
Lørdag den 13. 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 2007:
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
0271 Oslo

Styremedlem:

Tore Kløvstad

Varamedlem:

Arne Nord
Bryggekanten 6E

1531 Moss

Finn Jensen
Emil Korsmos vei 19

0678 Oslo

Bjørn-Tore Lorentzen
Granebakken 90 ,

1284 Oslo

Varamedlem:
Sekretær:

)

91 64 20 50
93 29 81 81
69 25 77 74
22 27 01 39
98 28 11 52

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

Husk: Gi beskjed til forretningsfører om:

91 39 09 82

•
•
•
•
•

22 44 38 16
99 16 33 45

Salg av båt
Kjøp av ny båt
Nytt registreringsnummer
Ny boligadresse
Nytt telefonnummer

Prisliste Karenslyst Båtopplag for perioden 1.6.07 – 31.5.08
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.
115
230
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
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Kommentar
Minstepris 21 kvm = 2415
Minstepris 21 kvm = 4830
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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Viktig!!
Ny rutine for søknad om båtplass for deg som står på venteliste. Gjelder også ved
søknad om bytte av plass for de som har plass.

Fra og med sesongen 2008 må alle som står på venteliste og som har planer om å
anskaffe båt til sesongen søke på nytt. Fristen er 15.11.07. Bare de med ansiennitet fra
2004 eller tidligere kan søke. Medlemmer med kortere ansiennitet skal ikke søke da de
ikke ville være aktuelle for fast plass. Alle med fast plass som ønsker å bytte plass må
også søke innen samme frist. Samme prosedyre vil bli gjennomført 15.11.08 osv.
Gammel venteliste slettes da. De som ikke har fått plass må søke på nytt og vi kan
forhåpentlig starte på 2005 årgangen. Det fordeles etter ansiennitet (dato for opptak i
foreningen) og båtbredde. De som ikke trenger plass, og som derfor ikke skal søke,
beholder selvsagt sin ansiennitet og vil komme inn på rett plass i ventelisten når de
søker en senere sesong. Ledige plasser vil bli fordelt fortløpende gjennom hele sesongen,
men erfaringsmessig blir de fleste ledige etter sommersesongen. Vi har nå et etterslep
etter havneutvidelsen på omkring 30 plasser som vil bli fordelt. Før hver søknadsfrist
15.11 vil det bli opplyst i Skarpsnoposten og på www.skarpsnobaatforening.no om hvor
lang ansiennitet det kreves for å søke. I tillegg vil vi legge ut medlemsnummer (står på
faktura fra forening) og ansiennitet på vår nettside slik at alle kan sjekke ansienniteten
sin der.
Søknas sendes på e-mail innen 15.11.07 til:
arottes@frisurf.no
Søknad må innehold:
1. Navn:
2. Medlemsnummer:
3. Adresse:
4. Tlf. nr. (helst mobil)
5. e-mail:
6. Båttype:
7. Båtlengde:
8. Båtbredde NB viktig:
9. Evt. planlagt båttype med antatt bredde / lengde:
10. Evt. ønske om bytte av plass:
De som ikke har e-mail kan sende samme opplysninger i brev til Skarpsno Baatforening,
Postboks 182, 1332 Østerås innen 15.11.07.
Huskeliste:
•
•
•
•
•
•
•
•

Søknadsfrist 15.11 for båtplass
Bare de med ansiennitet fra 2004 eller tidligere kan søke i år.
Bare de som planlegger å anskaffe båt til neste sesong skal søke
Alle beholder ansienniteten selv om de ikke søker.
De som har fast plass skal ikke gjøre noe.
De som har fast plass, men ønsker å bytte må søke til samme fristen.
Ny søknad neste år for de som ikke får plass nå.
Ansienniteten finner en på www.skarpsnobaatforening.no
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Avsender:

SKARPSNOBÅTFORENING
PBOX 182
1332 ØSTERÅS

90 års jubileum for Skarpsno Baatforening
Den 31. august 2007 var vi ca. 80 medlemmer som – på selve dagen og i strålende vær - feiret 90-års
jubileet for foreningen. Festen fant sted på Dronningen – i maritime omgivelser – med utsikt til bl.a.
havnen vår. Arne Nord med følge ankom standsmessig i egen båt til Dronningen!
Foreningens formann, Hans Olaf Mathisen, ønsket velkommen, og ga et humoristisk tilbakeblikk på
foreningens 90-årige historie. Han lot oss medlemmer bli ”synlige” ved bl.a. å spørre om hvem som
hørte hjemme ved de ulike bryggene og hvem som hadde deltatt i 75 års jubileet. De som ”hørte
sammen” måtte reise seg. Det ble utvekslet mange fornøyde, gjenkjennende blikk.
Ole-Jørgen Løken fra Skøyen Båtforening holdt en hyggelig tale og ga 90-åringen en saluttkanon ”til en
90-åring som har alt”- noe vi også trodde inntil vi fikk denne!
Bjørn Bakke fra Frognerkilens Båtforening av 1860 ( FB 1860) karakteriserte 90-åringen som voksen og
frisk, og fremhevet samarbeidet foreningene imellom. FB 1860 overtok i sin tid ”hytta” som tilhørte vår
forening, fordi vi skulle få nytt klubbhus. Han viste til at 90-åringen også hadde fått barn, dvs. Oustøya.
Han overleverte en stilig messinglampe i fødselsdagsgave til jubilanten, enda han ikke ville påstå at vi
trengte opplysning. Bakke overrakte også en blomsterbukett og en elegant glasspokal på vegne av Oslo
Motorbåtforening v/ dets leder Arve Sogn Andersen.
Kommunens representant, Inge Kristoffersen - som er sekretær i Småbåtutvalget - roste foreningen med
utvidelsen av antallet båtplasser. Han hadde registret dugnadsånden i foreningen. Han overleverte en
maritim fødselsdagsgave – et barometer som gjør at vi i Skarpsno Baatforening trygt kan imøtese værets
luner.
Anne Grethe reflekterte spøkefullt over båt-”guttene” i foreningen, og deres hang til uskyldige maritime
utskeielser. Det lød en samstemt humring. Tror alle kjente seg igjen.
Menyen var utsøkt og komponert i samarbeid med Torun Bush.
Våre flinke musikere sørget for at det ble dans ut i de små timer. Vi gleder oss til 100 års jubileet, og
håper at profesjonelle Torun Bush fortsatt står ved roret på Dronningen når det skjer.
Vennlig hilsen Signe Moe
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