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Formannen har ordet
Sommeren 2009 er på hell,
og værmessig har den ikke
vært på topp. Jeg håper
allikevel at mange har hatt
glede og nytte av båten sin,
og at friluftslivet ikke bare er
en aktivitet i sol og varmt
vær. De mange
drukningsulykkene i år har
imidlertid kastet skygger over
det som skal være til glede og
inspirasjon.
Selv om media og
Redningsselskapet har
fokusert mye både på
ulykkene og tiltak som kan
forhindre dem, har antallet
drukningsulykker vært meget
høyt.
Dette er noe alle må ta
konsekvensen av og ikke ta
unødvendig risiko. Vest er
best! Enten det er godt eller
dårlig vær.
De nye reglene om
båtførerbevis iverksettes i
2010. Tanken bak og håpet er
at dette skal øke sikkerheten
for alle som ferdes på sjøen.
Skaff deg lærebøkene og
avlegg eksamen selv om du
ikke er nødt til det!
Det koster ikke mye verken i
tid eller penger, men selv
erfarne båtfolk kan ha nytte
av å bli minnet på
selvfølgeligheter. Dessuten
bør de ”voksne ” gå foran
med et godt eksempel.
Konsekvensene av havariet
utenfor Bamble kostet ikke
menneskeliv, men ble en
kraftig påminnelse om at
forurensning truer miljøet om
ikke beredskapen er på topp.
Her burde norske
myndigheter skamme seg.

Tenk at oljenasjonen Norge
ikke er grundig forberedt når
en ulykke inntreffer. Vi vil
bli minnet om dette i mange
år. Hver og en av oss kan
også bidra til miljøet ved ikke
å forsøple naturen. Ta med
søppelet hjem og kast det der
det hører hjemme!
Dette blir mange
formaninger, men det er godt
ment. Vi har nettopp hatt valg
i Norge. Det er ikke grenser
for hvor bra allting skal bli – i
fremtiden.
Fordi det er vi selv som
bestemmer om det skal gå
slik vi ønsker, kan det være
lurt å begynne med seg selv.
Helheten blir ofte mer enn
summen av delene.
Til slutt et par ord om
Bestumkilen. Frontene er
fortsatt steile, og padlere og
roere har gjort en grundig
jobb med å argumentere for
sin sak. Men alt kan ikke stå
uimotsagt, og nå er båtfolket
kommet på banen. Jeg ønsker
pådriverne god bør i arbeidet
som gjenstår i tillit til og håp
om at politikerne tar hensyn
til ALLE som bruker sjøen til
rekreasjon og adspredelse.

Hans Olaf Mathisen
Formann

25. Årgang

Havnesjefens hjørne
En ny båtsesong er på hell og det
er viktig å planlegge vinteren.
Vinteren kan være hard for båt,
brygge og reder, og krever
spesiell omtanke. Sommeren
2009 har hatt vekslende vær for
å si det mildt, men de fleste har
forhåpentligvis fått sin dose med
høysommer.
I havnen har sommersesongen
stort sett vært uten de store
problemer. Takket være en
oppmerksom vakt har vi unngått
at en båt har gått ned på grunn av
plutselig lekkasje fra en
skroggjennomføring. Dette viser
at vakten gjør en viktig jobb og
det er viktig å være
samvittighetsfull med å
gjennomføre rundene på
bryggen. Vakthold forebygger
også tyveri og hærverk.
Medlemmenes nattevakt og
Neptuns dagvakt er derfor viktig
for at vi skal beskytte båtene og
bevare anlegget vårt.
Det elektriske anlegget på
bryggene er nå skiftet ut med
nye strømstolper, lys og nye
kabler fra klubbhus til brygger.
Dette har vært et omfattende
arbeid som startet i 2008 og som
nå er sluttført. Jeg tror det er få
båtforeninger som har et så pass
påkostet og sjenerøst el-anlegg
som vårt. Av arbeid som
planlegges fremover kan nevnes
vasking / oljing og utskifting av
treverk på utriggere. Vi vil i
løpet av høsten og til våren skifte
enkelte flytere på utriggerne. Det
er derfor viktig at alle passer på å
fjerne løse tamper fra utriggere
og brygger når båten går i
opplag. Ny kompressor til
boblehavna står også på
ønskelisten.

ventelister slettes og søknad om
fast plass eller ønske om bytte
plass må sendes foreningen
innen 15. november. Vi har 20 30 plasser til fordeling til neste
sesong og alle med ansiennitet
fra 2006 eller lengre kan søke i
år. Se egen sak.
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.
Dersom båten ligger med hekken
mot brygga er det viktig at
tampene har tilstrekkelig lengde.
Kort tamplenge med dårlig
strekkavlastere kombinert med et
stort akterskip som hever seg i
bølger gir ekstrem belastning for
utrigger. Vi har hatt flere tilfeller
der innfestingen av utrigger til
brygge har røket. Det kan være
en fordel å feste tampen på
bøylene på bryggen i stedet. Det
er tilnærmet 100 prosent sikkert
at vi får en sterk kuling / liten
storm i løpet av vinteren!
Bruk av landstrøm må begrenses
i vintersesongen. 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

De fleste ledige plasser fordeles
om vinteren. I 2007 innførte vi
en ny rutine for søknad om fast
plass. Denne innebærer at gamle
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Styremedlemmer/kontaktpersoner 2009:

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:

Terje Fimreite
Silurveien 42

Varamedlem:

Sekretær:

0271 Oslo

Baugmerke.
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.
)

91 64 20 50
93 05 54 07

Generalforsamlingen

0380 Oslo

Ole Martin Baanerud
Bygdøveien 19C

0287 Oslo

90 74 70 94

Bjørn-Tore Lorentzen
Granebakken 90 ,

1284 Oslo

er planlagt den 11.01.2010 kl. 1900 i OMFs lokaler på
Karenslyst Forslag må sendes til styret innen 01.11.09

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

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

22 44 38 16
99 16 33 45

Prisliste Karenslyst Båtopplag pr. 13.2.2008
Vinteropplag

Tjeneste
Medlemmer

Kontingent
115

Vinteropplag

Fremmede

Sommeropplag

Medlemmer

4.000

20.6-15.9

Opplag etter 20.6

Sommeropplag

Fremmede

8.000

20.6-15.9

Opplag etter 20.6

230

Enhet
Pr. kvm

Kommentar
Minstepris 21 kvm = 2415

Pr. kvm

Minstepris 21 kvm = 4830

Sommeropptrekk Medlemmer med båt < 36 fot

1.500/500

Uke 1 / 2

Pr. påbegynt uke

Sommeropptrekk Medlemmer med båt > 36 fot

2.000/500

Uke 1 / 2

Pr. påbegynt uke

Sommeropptrekk Fremmede med båt < 36 fot

2.000/1000

Uke 1 / 2

Pr. påbegynt uke

Sommeropptrekk Fremmede med båt > 36 fot

2.500/1000

Uke 1 / 2

Pr. påbegynt uke

Flytte båt i vinteropplag etter 10.mai

1.500

Pr. flytt

Båter i vinteropplag ikke sjøsatt innen 1.juni.
Medlemmer På nedre området innen 20.mai.
Ytterst på en rekke innen 1.mai.

100

Pr. dag

1.6 – 20.6
20.5 – 20.6
1.5 – 20.6

Båter i vinteropplag ikke sjøsatt innen 1.juni.
Fremmede På nedre området innen 20.mai.
Ytterst på en rekke innen 1.mai.

200

Pr. dag

1.6 – 20.6
20.5 – 20.6
1.5 – 20.6

Bombrikke

300

Utsett av båter fra lastebil

500

Båt opp for spyling, Medlemmer

500/300

Henger i trucken/Skraping

Båt opp for spyling, Fremmede

800/300

Henger i trucken/Skraping

Boblehavn

2.500

Pr. sesong

25.okt – 20.april + strøm

Bryggekontingent

4.000

Pr. sesong

1.juni – 15.september

Obligatorisk kontingent første år i vinteropplag

1.000
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Viktig!!
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 15.11.09. Bare de med
ansiennitet fra 2006 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 15.11.10 osv. Gammel venteliste slettes da. De som ikke har fått
plass må søke på nytt og vi kan forhåpentlig starte på 2007 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. 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 15.11.09 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 15.11.09.
Huskeliste:
Søknadsfrist 15.11 for båtplass
Bare de med ansiennitet fra 2006 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

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.

Dugnad
Lørdag den 17. 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.

Grundig utvendig vask
Rengjøring av båtbunn
Klargjøring for stoffing
Polering av skrog og dekk (glassfiberbåter)
Inspeksjon for skrogskader
Karenslyst
Polering av alt blankt utstyr
Slippformann
Nils Elnes kan kontaktes
Spraying av alt utvendig elektrisk utstyr med fuktavvisende olje
på
tirsdager
eller
torsdager mellom kl.
Vasking av kalesje (Kalesjen skades av å lagres skitten)
1700-2000
ved
personlig
fremmøte eller
Vasking av seil
på telefon 99163345
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
Fortøyninger i havna
Motorvask
NB: Alle fortøyninger skal fjernes
Fyll opp batteriene med batterivann
når båten går i opplag.
Full opplading av batteriene
Fortøyninger som aldri er i bruk,
Sjekk batteriene hver måned gjennom vinteren.
skal fjernes.
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.

NB! Nytt elektrisk anlegg på alle brygger. Strømtilkobling krever 3-pin støpsel.
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