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Formannen har ordet

Havnesjefens hjørne

En sommer er igjen på hell, og nok en gang senker det
seg en egen ro over kystlandskapet. Selv om været til tider
har vært vel fuktig denne sommeren, håper jeg at de fleste
har fått med seg en del av de dagene da det var – hva jeg
vil kalle - ”smeigevær”. Jeg vil bl.a. se tilbake på en
solfylt morgen på Oustøya , da nabobåtens eier inviterte
oss til frokost - med herlig sprøstekt bacon og speilegg.
I vår ble kontrakten med regnskapsfirmaet, som
foreningen hadde brukt i vel ett år, brakt til opphør. Det
ble deretter inngått en avtale med et nytt firma, og det
betyr en lettelse for styret og driftssjefen.
Styret har forlenget kontrakten med firmaet Vakt og
vedlikeholdsservice, Lagesen for en periode på 3 år, dvs.
frem til 15. oktober 2015. Ståle er som kjent en ressurs for
oss alle i foreningen, og det var nå påkrevet å gi selskapet
hans bedre rammevilkår – herunder forutsigbarhet.
Den gamle bryggen foran Klubbhuset ble skiftet ut i
sommer. Har registrert forbipasserende som slår seg ned
på bryggen for å nyte sjøutsikten. Det er hyggelig å kunne
dele på godene.

Tiden går utrolig fort, hvor ble det av denne sesongen? Det
er igjen ikke ønske, men på tide å tenke om man skal ha
båten på land i vinter eller i boblehavn.
Sommerhavnen har fungert utmerket uten noen store
problemer, takk til dagvakt Ståle Lagesen og nattevakter
som gjør havnen vår tryggere. Vil også takke medlemmer
som har renset og oljet sin gang/utrigger, dette hjelper oss
å holde utgiftene i foreningen nede.
Havnen vår er noe trang, og det bør vises stor aktsomhet
mht kjøring av båt spesielt når det blåser. Skulle uhellet
være ute og du tilstøter en båt eller bryggedel, bør dette
meldes fra til vakten i klubbhuset. Der får du informasjon
om medlemmet som eier den påkjørte båten. Gjør dette
uansett om du ikke ser noen skade.
Vedlikeholdsplanen for bryggene prioriteres, og i disse
dager blir brygge 3, 4 og 5 forsterket med nye og flere
moringer samt kjetting lenker.
Vi har også i år god kapasitet i vår vinterhavn. Kjenner du
noen som ikke har fått ordnet plass til båten i vinter, kan vi
kanskje hjelpe til med dette. Kontakt driftsjef/dagvakt på
mail eller tlf.
Husk! Vinter/boblehavn er et billigere alternativ enn
opplag på land.
Til dere som skal ligge i vinterhavn, ber jeg dere sette lapp
på båten med navn og telefonnummer. Da blir det lettere å
få kontaktet dere om noe skulle skje. Ber dere også om å
være ytterst forsiktige når dere ferdes rundt båten vintertid,
da det kan være svært glatt. Faller man i sjøen har man
ikke store muligheter til å overleve. ”TIPS” Legg gjerne
ut et rep, ta med en venn eller legg ut din egen badestige
for din egen sikkerhet.
Vi minner igjen om at strømforbruk inntil 150w er
inkludert i leien og at strømforbruk over dette blir stipulert
ved måling. Samtidig må alle som er tilkoblet strøm, ha
ledning og kontakter tilpasset vår standard uten skjøter og
plastposer. Tilkoblinger med avvik vil bli koblet fra!
Tildeling av båtplasser for 2013 gjøres i vintersesongen.
Søkere med ansiennitet fra 2008 eller lengre, står for tur.
Søknaden sendes til foreningen innen 15/11. Husk det må
også søkes om man ønsker bytte av plass. Det er fortsatt
noen søkere fra 2007 som ikke ble tildelt plass i 2012
grunnet enorm søkegruppe til plasser mellom 2,5 til 3,5m.
Husk å se etter båten din så ofte du kan. Tenk miljø under
vinterkonservering, bruk miljøstasjoner for spesielt avfall.
NB! Til dere i Vinter/boblehavn: Fortøy båten med ekstra
fortøyning for høst og vinterstormer.
Med ønsker om en fin båthøst og et problemfritt opplag!
Tore kløvstad, havnesjef

Både eventuell endring av Klubbhuset og utvidelse av
F-bryggen ble tatt opp på forhåndskonferansen i Plan- og
bygningsetaten den 22. august i år. Ethvert tiltak i området
anses som ”risky business”; et utsagn som fremkom med
en snert av humor på møtet. Det er i alle fall dradd i gang
en prosess med en viss mulighet for at det kan foretas
dispensasjoner fra regelverket. Spørsmålet om bruk av
motorisert fremkomstmiddel - for nødvendig transport
langs Frognerstranda til Klubbhuset - ble også tatt opp på
møtet. Det ble ikke gitt noen positive signaler fra det
offentlige pga områdets karakter.
Den 31. august ble det avholdt befaring og møte med
Hans Heiberg Oust på Oustøya. Kontrakten med Oust ble
inngått 20. juni 2006 og har en varighet på inntil 10 år.
Formålet med befaringen var primært å få innblikk i
eventuelle utviklingstrekk for området og en utdyping av
ansvaret for vedlikehold av anlegget. Oust Heiberg
avventer en avgjørelse fra planmyndighetene mht
endringer knyttet til den store kaien.
Til slutt ønsker jeg å rette en takk til foreningens mange
”gode hjelpere”!
Signe B. Moe
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Driftssjefens hjørne
På tampen av sommersesongen vil jeg takke alle medlemmene som har utført sine vakter i båthavna. Det at så mange skriver seg
på vaktlista innen fristen 15. mai gjør jobben mye lettere for oss som administrerer vaktordningen. Jeg vil også i vinter ha daglig
tilsyn med boblehavna. Satser på en mild og fin vinter og at det nye bobleanlegget fungerer like bra som i fjor vinter.
Vintersesongen i havnen er fra 20. oktober til 23. april.
Viktige frister/datoer:
13. oktober - Høstdugnad, oppmøte kl 10:00
15. november - Frist for å søke båtplass/bytte av båtplass. Medlemmer med ansiennitet t.o.m. 2008 kan søke.
Driftssjef/forretningsfører minner om følgende:
Vinteropplag på Karenslyst, se
http://www.slippen.org
Det er viktig at det gule baugmerket (2012) som fulgte med fakturaen, klistres på oppunder fenderlisten i baugen på båten før
selve opptrekket.
Dersom du ikke har hatt opplag på Karenslyst tidligere, bør du lese gjennom reglementet for Karenslyst på forhånd. Se
http://www.slippen.org
Bommen på Sjølyst/Karenslyst er i vinterhalvåret permanent stengt. For å komme inn på området, trenger man en bomåpner
som kan kjøpes av slippformann Nils Elnes eller av dagvakten i havna. Bomåpneren koster kr. 400,-.
Vinterhavn:
Båter som ikke har samme plass i sommerhavn, må ikke legges i vinterhavn før 20. oktober og må
fjernes/flyttes innen 23. april.
Båter henlagt utenom bobleanlegget i vinterhalvåret vil bli belastet for vinterhavn-kontingent.
De som ikke har bryggenøkkel/bomåpner, må henvende seg til Dagvakten senest 13. oktober.
De som ikke har ligget i boblehavnen tidligere, bør lese om dette i foreningens vedtekter som du finner på
www.skarpsnobaatforening.no
Betaling av Årskontingent:
Det er en del medlemmer som ikke har betalt årskontingent for 2012. Disse vil bli strøket som medlemmer dersom betaling ikke
er registrert innen 1. oktober.
Kontaktinfo, helst på mail til dagvakt@skarpsnobaatforening.no evt mobil/SMS 45208666

Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF)
Skarpsno Baatforening har de siste årene hatt såkalt politisk medlemskap i KNBF. Vi er blitt oppfordret til å revurdere denne type
medlemskap. Styret er kjent med at det er en del medlemmer i foreningen som allerede er medlem i KNBF. Hvis foreningen skulle
melde inn alle våre medlemmer, ville enkelte få dobbelt medlemskap. KNBF er imidlertid en viktig interesseorganisasjon for
fritidsbåtbrukere, og styret oppfordrer medlemmene til å vurdere personlig medlemskap. Det vises til KNBFs hjemmeside
www.knbf.no/

Bidrag til Skarpsnoposten fra medlemmene
På generalforsamling i januar fikk styret samtykke til å gi ut Skarpsnoposten nr. 2 for 2012 som en nettbasert utgave. Formelt sett
er det en prøveordning. Men vi håper å få samtykke på kommende generalforsamling til å gjøre ordningen permanent. En
nettbasert utgave gjør Skarpsnoposten mer fleksibel. Det åpner i større grad for at medlemmene kan sende inn historier med mer
som avspeiler båtlivet. Selv rutinerte seilere kan f. eks. oppleve at masten brekker midt i ferien, og vi andre ønsker å få innblikk i
slike hendelser – for bl.a. å lære.

100 års jubileum – 31. august 2017
Vi oppfordrer igjen medlemmene til å komme med historier, råd – i det hele tatt tips om hvordan en ekte 100 års feiring for vår
forening – bør/kan arrangeres. De av dere som har vært medlemmer i mange år forutsettes å ha ”på lager” en del gode historier fra
foreningens liv.
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Nytt: WEB kamera , Værstasjon live og Værstasjon detaljert på foreningens hjemmeside:
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Prisliste Karenslyst Båtopplag pr 14.6.2012:
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.
Ny type bomåpner
Utsett av båter fra lastebil
Båt opp for spyling, Medlemmer
Båt opp for spyling, Fremmede
Boblehavn
Strømavtale inntil 100W
Strømavtale inntil 600W
Bryggekontingent
Obligatorisk kontingent første år i vinteropplag.

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

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

100

Pr. dag

1.6 – 20.6
20.5 – 20.6
1.5 – 20.6

200

Pr. dag

1.6 – 20.6
20.5 – 20.6
1.5 – 20.6

400
500
500/300
800/300
3.500
400
2.000
4.000
1.000

Pr. sesong

Henger i trucken/Skraping
Henger i trucken/Skraping
1 .november – 15.april

Pr. sesong

1.juni – 15.september

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.
Alle som står på venteliste og som har planer om å anskaffe båt til neste sesong, må søke på nytt. Fristen er
15.11.2012.
Bare de med ansiennitet fra 2008 eller tidligere, kan søke. Medlemmer med kortere ansiennitet skal ikke søke da de
ikke vil 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 15.11.13 osv. Gammel venteliste slettes da. De som ikke har fått plass, må
søke på nytt. 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 foreningen) og ansiennitet på vår nettside slik at alle kan sjekke ansienniteten
sin der.

Søknad sendes innen 15.11.2012 til dagvakt@skarpsnobaatforening.no
evt pr post til Skarpsno Baatforening, Postboks 147 Skøyen, 0212 Oslo

Søknad må inneholde:
-

Navn
Medlemsnummer
Adresse
Tlf.nr. (helst mobil)
E-postadresse
Båttype
Båtlengde
Båtbredde NB! VIKTIG!
Evt planlagt båttype med antatt bredde/lengde
Evt ønske om bytte av plass
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Huskeliste ved opplag:



























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 utvendig (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
fuktavvisende 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. Frostvæskeblandingen bør ikke
være for sterk, -20 grader er tilstrekkelig. Årsaken er
at silikon kan avsettes innvendig i motoren og
resultatet kan bli varmegang til sommeren.

DUGNAD
Lørdag 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 2-3 timer.
Etter dugnaden vil det bli mulighet
for en matbit.

ÅRSMØTE
avholdes
mandag 21. januar 2013
kl. 19.00
i OMFs lokaler på Karenslyst.
Forslag må sendes styret innen
1.11.2012.

HUSK
Når du forlater din båtplass for
sesongen, ta med deg/fjern
fortøyningstau og andre tamper
som er festet til din brygge.
Tau som har ligget ute på brygga
hele vinteren, blir svekket og
dårlig.
Forlat båtplassen i den stand du
selv ønsker å finne den!
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Bilder fra Oustøya:
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Forslag til en mulig endring av klubbhuset:
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