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MEDLEMSMØTE 
Temaet for årets første medlemsmøte er tur til årets lofotfiske 
Sted: Stakken, Kvaløysletta  
Dato: Torsdag 19. februar kl 18.00 
Styret serverer kaffe og vafler. 
Vi diskuterer planene for å seile Salarøy til Lofoten for årets 
vinterskreifiske. Vi planlegger kurs for laging av fiskeutstyr: vabein, klepp 
og juksa. Film fra fjorårets tur blir vist. Kaffedrikking og skjiptprat som 
vanlig. De som ønsker å delta på smikurs kan gjøre dette fra kl 19.00. 

LOFOTTUR 
Styret ønsker å arrangere tur til Lofoten i vår. I utgangspunktet vil vi dra 
med Salarøy fra Tromsø. Avreise blir da i slutten av uke 12. Målet er 
Henningsvær og å fiske i skrei og rundt palmehelgen. Seiling nordover 
igjen kan bli i uke 15 eller 16, alt etter mannskap og vær og føre. Det er 
mulig å være med på deler av turen eller for fisket i Henningsvær. Hvis vi 

MEDLEMSMØTE 
TID:         Torsdag 19. februar kl 18.00 
STED:       STAKKEN 
TEMA:       Lofottur - forberedelser og planlegging 



skal bruke Salarøy er dette med forutsetning av at det blir nok høviser. 
Alternativet er å låne fembøringen Vågar i Kabelvåg.  

KURS MED ARCTANDRIA: 
- Forbedelser til lofottur 
Kystlaget arrangerer kurs som forberedelse til lofottur. Det lages vabein, 
klepp og jukse og man ser på andre skikker og tradisjon knyttet til 
lofotfiske og forberedelsene til dette.  Påmelding til post@arctandria.no 
eller sms/ring til 99437644 (Thomas). 
  
- Smikurs i to deler 
Da er vi i gang og starter opp et smikurs i to deler. Først et kort kurs over 
tre kvelder med litt grunnleggende smiteknikk og deretter et kurs over 5 
kvelder der vi har som mål å smi minst et knivblad per deltaker. Du trenger 
ikke å ta begge kursene, men de som ikke har smidd før anbefales å ta det 
grunnleggende kurset først for å få litt øvelse i sming før vi begynner med 
knivbader. 
Program – grunnleggende smiteknikk  
Kurskveld 1: Litt teori og oppfyring av essa  
Kurskveld 2: Praktisk smiarbeid, strekking, stuking, bøying  
Kurskveld 3: Praktisk smiing av ildrake til essa eller bålplassen  

Program – smiing av knivblad  
Kurskveld 1: Teori – gjennomgang av metoder og teknikker, materiallære, 
faglitteratur  
Kurskveld 2: Praktisk smiarbeid, meisling og essesveising- øvelse  
Kurskveld 3: Praktisk smiarbeid, smiing av knivblad  
Kurskveld 4: Praktisk smiabeid, herding og anløping av knivblad, testing  
Kurskveld 5: Innføring i mer avanserte teknikker for knivbladsmiing/
demonstrasjon. 
Oppstart torsdag 19.2.2015 kl 19:00 på Stakken  
Påmelding sendes på e-post til Jan-Tore Ovesen 
Kursavgift 300,- / 600,- inklusive materialer for Arctandria medlemmer. 
Ikke medlemmer kan også melde seg på, men må påregne litt påslag på 
prisen. 

mailto:post@arctandria.no


Kurs i reperasjon/vedlikehold av småbåter?? 
Det har kommet noen ønsker om kurs i vedlikehold av småbåter. Vennligst 
ta kontakt med styret hvis det er noen som ønsker dette, så kan styret sette 
opp kurs hvis det er etterspørsel etter dette. 

ÅRSMØTE 
Holdes 19. mars. Valgkomiteen ønsker inspill til nye som kan tenke seg å 
sitte i styret! Ta kontakt på post@arctandria.no 
--- 

Ønsker du å få Arctandrianytt og andre oppdateringer på vår 
aktivitet meld deg på vår epostliste på hjemmesiden.  

AKTIVITETSKALENDER 
➢ Tirs. & lør.  Arbeid på Stakken 
➢ Mandager fra  kl.18.00  Sveiping og småsløyd på Stakken 
➢ Tirsdager fra kl. 18.00  4H-klubben Kuling på Stakken 
➢ Onsdager   Aktivitet i motorgr./kurs i overhaling av båtmotorer 

NYTT TIL ARCTANDRIANYTT? 
Har du stoff eller tips til Arctandria-nytt kan det sendes til post@arctandria.no 

FORENINGSADRESSE: ARCTANDRIA – TROMSØ KYSTLAG 
POSTBOKS 2181, 9268 TROMSØ 
www.arctandria.no Kontonummer: 6420 05 43961 

STYRETS SAMMENSETNING: 
   tlf. jobb: tlf. privat:      e-post adr: 
Leder: Thomas Johansen  970 22 031  Thomas.Johansen@miljodir.no 
Styremedlem: Eilif Pedersen  907 37 660 eilif.pe@online.no 
Styremedlem: Torbjørn Askevold  977 38 249 askevold@gmail.com 
Kasserer: Per Grov Eilertsen  952 94 657     per-geil@online.no   
Materialforvalter: Tom A. Kristiansen 930 87 581 776 36 931     tom.a.kristiansen@bluezone.no 
Varamedlem: Hedvig Ølmheim  482 62 877 hedvig.olmheim@gmail.com 
………………………………………………………………………………………………………………… 
Kursansvarlig: Julia Sivertsen  481 38 050     juliasivertsen@hotmail.com 
Ansv. hjemmeside:  Torbjørn Askevold  977 38 249 askevold@gmail.com 
Leder motorgruppa:  Tom A. Kristiansen  930 87 581 tom.a.kristiansen@gmail.com 
Leder båtgruppa:    
Ansv. for utleie av Stakken: Tom A. Kristiansen 930 87 581    tom.a.kristiansen@gmail.com

http://www.arctandria.no

