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Formannen har ordet
”Ingenting varer evig”, er det et ordtak som sier, men foreningens forretningsfører, Arne- Rolf Ottesen, har ivaretatt
både medlemmenes og Skarpsno Baatforenings interesser så
lenge de fleste medlemmene kan huske. Nå er imidlertid etterfølgeren klar. Ståle Lagesen har påtatt seg oppgaven både
med å være forretningsfører for foreningen etter Arne-Rolf,
og å drive dagvaktfunksjonen i havnen etter Arne Nord, som
også takker for seg.
Dette er blitt mulig etter at styret har lagt forholdene til rette
for en helårskontrakt med daglig tilsyn i havnen, også om
vinteren.
Å overta etter disse to kan i begge tilfeller fortone seg som å
”hoppe etter Wirkola”.
Arne-Rolf har rikelig med kartotek og medlemslister, men
han har så mye mer oppe i hodet sitt om foreningens historie,
medlemmers og båters skjebner og ikke minst om de forskjellige styrenes innsats og resultater. Heldigvis har han alltid
fulgt godt med og kompensert med sin erfaring og kontaktskapende evner der andre ville ha kommet til kort. Det er
ikke minst takket være Arne-Rolf sin utrettelige innsats for
foreningen at den fremstår som profesjonelt drevet og med en
konsolidert økonomi. Arne Nord har på sin side drevet dagvaktfunksjonen etter gode gamle prinsipper om å ta ansvar,
utøve rettferdighet og kreve ryddighet. Her har han selv vært
det beste eksempel for oss alle. Styret takker på vegne av
medlemmene, og ikke minst medlemmene med båtplass,
begge hjertelig for den store innsatsen for driften av foreningen, og for det gode resultatet dette har gitt.
Formelt overtar Ståle Lagesen begge funksjoner 15. oktober
2010. Medlemmene vil få informasjon om nye kontaktdetaljer
i forbindelse med skifte av forretningsfører. Dette vil også bli
lagt ut på hjemmesiden vår, www.skarpsnobaatforening.no.
Forretningsfører og styret har også i 2010 diskutert flere saker
med uklare eierforhold/sameierforhold. Fordi båtplass er
mangelvare og derfor krever ansiennitet i foreningen, velger
noen å omgå reglene for å hjelpe seg selv eller andre til en
båtplass de ikke har rett på. Dette er en uting, og fortrenger de
som følger spillereglene. Vedtekter og regler for medlemskap,
båtplass og opplag finnes som pdf på hjemmesiden. Min oppfordring til alle er: Sett deg inn i reglene, og følg dem!
Årsmøtet for 2010 finner sted mandag 17. januar kl. 1900 i
Oslo Motorbåtforenings lokaler på Karenslyst. Merk deg datoen allerede nå, og ha gjerne som nyttårsforsett å delta på
årsmøtet.
Med vennlig hilsen Hans Olaf Mathisen

SKARPSNO BAATFORENING
Postboks 147, Skøyen
0212 Oslo

Havnesjefens hjørne
Etter en sommer med ustabilt vær eller ikke, er det alltid
vemodig å tenke boblehavn eller opplag på land. Men vi må
vel alle ta været i dette landet som det er, og sommeren i år
var vel bedre enn i fjor, synes nå jeg da.
Sommerhavnen har fungert tilfredsstillende med unntak av
en seilbåt som sank grunnet dårlig klamring på en bunnventil. Vår dagvakt bisto redningsskøyta med flytting av utriggere/båter, så bergingen ble utført raskest mulig.
Så langt er det ikke observert eller mottatt noen meldinger
om tyveri fra båter i havnen.
Styret med meg vil takke alle medlemmer som har renset og
oljet utriggeren på sin plass. Dette hjelper oss å holde driftkostnader og kontingenter på et akseptabelt nivå.
Vinterhavnen står i år foran en oppgradering mht kompressorer/luftanlegg og utvidelse. Dette skal etter planen være
klart i begynnelsen av oktober. Til dere som skal ligge i
vinterhavn, ber jeg dere sette baugmerket og en lapp med
navn og telefonnummer på båten. Da blir det litt enklere å
kontakte dere om noe skulle skje. Vi minner om at strømforbruk inntil 150w er inkludert i leien. 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. Det er ikke plass til skjøtekontakter inne i boksene. Tilkoblinger med avvik vil bli koblet
fra!
Husk å fortøye båten med ekstra fortøyning for høst og vinterstormer. Se etter båten din så ofte du kan! Skal båten din
ligge i opplag på Karenslyst, anbefaler vi at du fjerner løse
og kostbare gjenstander i båten, da det har forekommet tyveri av utstyr, verktøy osv.
Tildeling av båtplasser for 2011 gjøres i vintersesongen.
Søkere med ansiennitet fra 2007 eller lengre, står for tur.
Søkes det plass med bredde under 2,5m, kan søkere med
kortere ansiennitet søke. Søknaden sendes til foreningen
innen 15/11. Husk det må også søkes om man ønsker bytte
av plass. Det er fortsatt noen søkere fra 2006 som ikke ble
tildelt plass i 2010 grunnet enorm søkermengde på store
plasser (3,5 til 5m). Vi jobber med dette og kommer til å
foreta noen justeringer av båter/plasser i 2011 for å fylle
bryggespeilet mest mulig.
Jeg ønsker dere alle en fin båthøst og en vinter som ikke blir
så bitende kald som i fjor.
God vintersesong og et problemfritt opplag!
Tore Kløvstad, havnesjef
WWW.SKARPSNOBAATFORENING.NO
e-post: dagvakt@skarpsnobaatforening.no

Forretningfører minner om følgende:
Vinteropplag på Karenslyst:
Husk å bestille opptakstime innen 1. oktober! Prøv gjerne den nye internett-bestillingen på www.slippen.no. Kontakt Dagvakten
for Passord.
Opptrekket foregår i tiden 15.9 til 31.10.
Det er viktig at det gule baugmerket, som fulgte med opplagsgiroen, limes på oppunder fenderlisten i baugen på båten før opptrekk.
Dersom du ikke har hatt opplag på Karenslyst tidligere, bør du lese gjennom reglementet for Karenslyst på forhånd. Du finner
dette på www.skarpsnobaatforening.no
Bommen på Sjølyst/Karenslyst er i vinterhalvåret permanent stengt. For å komme inn på området, trenger man et bomkort som
kan kjøpes av Slippformann Nils Elnes, eller av dagvakten i havna. Kortet koster kr. 300,-.
Vinterhavn:
Boblehavnen starter 20. oktober og avsluttes 23. april.
De som ikke har bryggenøkkel, må henvende seg til Dagvakten senest 15. 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 mange passive medlemmer som ikke har betalt årskontingent for 2010. Disse vil bli strøket som medlemmer dersom ikke
betalingen er foreningen i hende innen 1. oktober.

Prisliste Karenslyst:
Tjeneste

Pris

Enhet

Kommentar

Vinteropplag Medlemmer

115 Pr. kvm

Min. 21 kvm = 2415

Vinteropplag Fremmede

230 Pr. kvm

Min. 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

Sommeropptrekk Medl. med båt < 36 fot

1.500/ 500 Uke 1 / 2

Pr. påbegynt uke

Sommeropptrekk Medl. 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

Medlemmer:
Båt i vinteropplag ikke sjøsatt innen 1.juni.

100 Pr. dag

1.6 – 20.6

På nedre området innen 20.mai.

20.5 – 20.6

Ytterst på en rekke innen 1.mai.

1.5 – 20.6

Fremmede:
Båt i vinteropplag ikke sjøsatt innen 1.juni.

200 Pr. dag

1.6 – 20.6

På nedre området innen 20.mai.

20.5 – 20.6

Ytterst på en rekke innen 1.mai.

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.

1.000

Styremedlemmer/kontaktpersoner 2010:
Formann
Viseformann
Havnesjef
Sekretær
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem

Hans Olaf Mathisen
Signe B. Moe
Tore Kløvstad
Ellen H. Lomsdalen
Bjørn-Tore Lorentzen
Roger Borge
Ståle Lagesen

Forretningsfører til 15.10.2010:
Arne-Rolf Ottesen

Øvre Ullern terrasse 67
Bjørn Farmannsgt 11B
tore.kl@getmail.no
Olav Aukrustsv. 44H
Granebakken 90
Lindebergvn. 53A
Lillosetervn. 29A
Postb. 182
aro@frisurf.no

0380 Oslo 91 54 87 75
0271 Oslo 22 44 50 91
91 64 20 50
0785 Oslo 47 28 75 08
1284 Oslo 98 28 11 52
1069 Oslo 90 78 60 15
0957 Oslo
1332 Østerås

91 39 09 82

Forretningsfører og dagvakt fra 15.10.2010:
Ståle Lagesen
Postb. 147, Skøyen
0212 Oslo
dagvakt@skarpsnobaatforening.no

45 20 86 66

Skarpsno båthavn, klubbhuset
Karenslyst opplagsplass, slippformann

22 44 38 16
99 16 33 45

Nils Elnes

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 15.11.2010.
Bare de med ansiennitet fra 2007 eller tidligere, kan søke. Medlemmer med kortere ansiennitet skal ikke søke da de ikke vil
være aktuelle for fast plass. UNNTAK: Søkes det plass med bredde under 2,5 meter, kan søkere med korter ansiennitet
søke! Alle med fast plass som ønsker å bytte plass, må også søke innen samme frist. Samme prosedyre vil bli gjennomført
15.11.2011 osv. Gammel venteliste slettes da. De som ikke har fått plass, må søke på nytt, og vi kan forhåpentligvis starte på
2008 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 foreningen) og ansiennitet på vår
nettside slik at alle kan sjekke ansienniteten sin der.
Søknad sendes innen 15.11.2010:
Pr e-post til
dagvakt@skarpsnobaatforening.no
evt pr post til
Skarpsno Baatforening, Postboks 147, Skøyen, 0212 Oslo

Søknad må inneholde:
1.
2.
3.
4.
5..
6.
7.
8.
9.
10.

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

Oppsummering:









Søknadsfrist 15.11 for båtplass
Bare de med ansiennitet fra 2007 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 frist
Ny søknad neste år for de som ikke får plass nå
Ansienniteten finner du på www.skarpsnobaatforening.no

Avsender:

Skarpsno Baatforening
Postboks 147, Skøyen
0212 Oslo

Huskeliste til deg som 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.
Huskeliste ved opplag.
1. Grundig utvendig vask
2. Rengjøring av båtbunn
3. Klargjøring for stoffing
4. Polering av skrog og dekk (glassfiberbåter)
5. Inspeksjon for skrogskader
6. Polering av alt blankt utstyr
7. Spraying av alt utvendig elektrisk utstyr med fuktavvisende olje
8. Vasking av kalesje (Kalesjen skades av å lagres skitten)
9. Vasking av seil
10. Tømming av båten for alt løst utstyr
11. Vasking og tørking av tauverk
12. Vasking innvendig (båtlukt oppstår ofte av mangelfullt renhold)
13. Tømming av septiktank
14. Frostsikring av toalett
15. Tømming av ferskvannssystem
16. Tømming av varmtvannstank
17. Kontroll og evt. rengjøring av brennstofftanker
18. Service/konservering av båtvarmer
19. Spraying av sikringer, elektriske koplinger og lignende med
fuktavvisende olje
20. Motorservice, se instruksjonsbok
21. Konservering av motor
22. Motorvask
23. Fyll opp batteriene med batterivann
24. Full opplading av batteriene
25. Sjekk batteriene hver måned gjennom vinteren.
26. Husk god lufting ved tildekking av båten.

DUGNAD
Lørdag 16. 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.
Etterpå vil det bli mulighet for en
matbit.

ÅRSMØTE
avholdes
mandag 17.1.2011
kl 19.00
i OMFs lokaler på Karenslyst.
Forslag må sendes til styret
innen 1.11.2010.

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 silikon kan avsettes innvendig i motoren, og resultatet kan bli varmegang til sommeren.

