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Formannen har ordet
Båtlivet blomster som aldri før.
Skarpsno Baatforening får
kontinuerlig flere medlemmer,
og aktviteten i havna er stor.
Ostøya er blitt flittig benyttet,
selv om det først og fremst er en
hard kjerne som har oppdaget
idyllen der ute. Det er en liten tur
dit ut, som passer godt for de
som drar på dagstur også!
Vi har også medlemmer som
drar på langtur! I slutten av juni
dro brødrene Sten Ingve og Arnt
Harry Hellevang avgårde med
sin Bavaria 36 fots seilbåt
”Tempest”. De er dratt av sted
på en ”liten jordomseiling”, og
regner med å være tilbake om
et år.
Følg med på turen deres på
www.seiltur.no. Der finner du
reisebrev både fra Tempest og
noen andre langturseilere.
Mudringen i Frognerkilen er på
det nærmeste avsluttet. Takk for
sporty innstilling fra alle berørte
da båtplassene var okkuperte
som følge av forsinkelser i
arbeidet. Vår havnesjef og
dagvakt ordnet raskt opp i saken
slik at våre medlemmer ble minst
mulig skadelidende.
Siste akt i dette arbeidet er
akkurat i ferd med å avsluttes.
Vi har fulgt med på boring,
sprenging og bortkjøring av
grunnen utenfor Frognerkilen
Båtforening. Mer enn 5000m3
er fjernet.
Båtutstilling er et kapittel for
seg. Båter i sjøen har vokst seg
så stor at produsentene nå
presenterer verdensnyheter i
Sandvika!
Det sier litt om hvilken plass
båtlivet har blant nordmenn.
Allikevel er det verdt å minne
om at båtgleden kan være
omvendt proporsjonal med
båtstørrelsen. I havna vår er det
mange passe store turbåter. Det
er det havna er dimensjonert for,
og det er alminnelige behov vi

skal dekke. Større båt krever
større plass. Ikke glem at det må
søkes om bredere plass, og at det
er venteliste for dette.
Oslofjorden friluftsråd er en
organisasjon våre medlemmer
kan ha nytte av å vite om. De har
bl.a. lagt ut bøyer til almen
benyttelse, og organiserer utleie
av hytter langs kysten , og står
bak merkede kyststier. Logg deg
inn på www.oslofjorden.org,
så får du vite mer.
Dette kompletterer tilbudet til
båtbrukernes perfekt, enten du
seiler eller bruker motorbåt, er
ung eller gammel, har barn
ombord elle ikke.
Selv om båten gjerne blir
benyttet mindre om høsten enn
om sommeren, kan en weekend i
september eller oktober by på
flotte naturopplevelser. Lav
temperatur kombinert med
mørke kvelder skaper stemning
både inne og ute. Morild er noe
alle bør ha sett. Dessuten er det
færre folk på sjøen, så man
finner lettere plass både i
naturhavner og organiserte
havner.
Høsten og vinteren er også tid
for opplag og forberedelser til
neste sesong.
Det er lettere å få utført service
og reparasjoner om høsten enn
om våren. Planlegg neste sesong
allerede nå. Det gir mindre
bekymringer og mer glede. Båt
og motor skal være i
forskriftsmessig stand, ikke bare
av sikkerhetsmessige grunner.
Det øker trivselen og er god
økonomi i det lange løp.
Ønsker medlemmene en fin
båthøst, og velkommen på
årsmøtet i januar. Din stemme er
mye verdt!
Hans Olaf Mathisen
Formann

24. Årgang

Havnesjefens hjørne
Sommeren 2008 er på hell og de
fleste begynner å tenke på
vintersesongen, det gjør i alle
fall jeg. Arne og Anders i
Neptun har som tidligere drevet
dagvakten på en utmerket måte
og sørget for at ledige plasser er
blitt leid ut slik at kapasiteten i
havnen er utnyttet best mulig.

Plan for oppgradering av alle
bryggene vil bli forelagt
årsmøtet i januar. I høst rekker vi
å ta brygge 1. Dersom vi får
positivt vedtak på årsmøtet kan
vi ta de resterende bryggene før
sommersesongen 2009. Vi vil
også legge bobleslanger til de
nye plassen ytterst på brygge 1.

Hele tre båter har sunket mens de
lå fortøyd denne sesongen. Dette
viser at det er viktig å sjekke
vannlinjer når en går nattevakt.
Vi har ikke hatt tyveri i havnen
så langt jeg kjenner til. Dette
skyldes i stor grad vårt gode
vaktsystem dag og natt i hele
sesongen. Neptun som dagvakt
og medlemmenes nattevakt.

De fleste ledige plasser fordeles
om vinteren. I fjor innførte vi en
ny rutine for søknad om fast
plass. Denne innebærer at vi
sletter alle gamle ventelister slik
at alle med ansiennitet fra 2005
eller tidligere og som ønsker fast
plass eller ønsker å bytte plass til
neste sesong, må sende ny
søknad innen 15. november. Vi
kan ikke love at alle med
ansiennitet fra 2005 eller
tidligere plass. Se egen sak.

I den kortvarige, men sterke
kulingen i midten av juli fikk vi
noen mindre skader på
bryggeanlegget. Det har vist seg
at den aller ytterste utriggeren på
bryggene er et svakt punkt. Vi
vil forsøke å forsterke
innfestingen av disse til neste år.
Eller er det skiftet ut en rekke
flytere der utriggerne har begynt
å flyte tungt i vannet.
Vi vil i høst starte
oppgraderingen av det elektriske
anlegget på bryggene og
ledningsnettet fra klubbhuset til
bryggekant. Strømsøyler blir
skiftet ut til nye godkjente 3polete stikkontakter med egen
jordfeilbryter / sikring til hver
enkelt stikkontakt. Ledninger fra
klubbhus til bryggekant blir
forsterket og skiftet ut.
Lyssøylene blir også fornyet,
men vil være i samme stil som
de vi allerede har. Dette er et
stort arbeid, men vi har mye
trøbbel med strømmen og
utbedringen er nødvendig. Det
kan nevnes at vi på forsommeren
hadde brann i en strømkabel som
går til brygge 6.

www.skarpsnobaatforening.no

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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Styremedlemmer/kontaktpersoner 2008:
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

Tore Kløvstad
Bølerlia 129

0689 Oslo

Arne Nord
Bryggekanten 6E

1531 Moss

Styremedlem:

Varamedlem:

Varamedlem:

Sekretær:

91 64 20 50

Ole Martin Baanerud
Bygdøyveien 19c

0287 Oslo

Bjørn-Tore Lorentzen
Granebakken 90 ,

1284 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.

93 29 81 81
69 25 77 74
90 74 70 94

Generalforsamlingen
er planlagt den 12.01.2009 kl. 1900 i OMFs lokaler på Karenslyst
Forslag må sendes til styret innen 01.11.08

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

Pr. kvm

Minstepris 21 kvm = 4830

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

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

www.skarpsnobaatforening.no
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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 15.11.08. Bare de med
ansiennitet fra 2005 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 15.11.09 osv. Gammel venteliste slettes da. De som ikke har fått
plass må søke på nytt og vi kan forhåpentlig starte på 2006 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 15.11.08 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 15.11.08.
Huskeliste:
Søknadsfrist 15.11 for båtplass
Bare de med ansiennitet fra 2005 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

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 18. 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
Bestill opptak innen 1. oktober
Polering av alt blankt utstyr
Kontakt slippformann Nils Elnes på
Spraying av alt utvendig elektrisk utstyr med fuktavvisende olje
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 99 16 33 45.
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.

NB! Nytt elektrisk anlegg på brygge 1. Strømtilkobling krever 3-pin støpsel.

www.skarpsnobaatforening.no
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