ARCTANDRIANYTT
NR.3/2016
MEDLEMSAVIS FOR ARCTANDRIATROMSØ KYSTLAG, FORENING I
TROMSØ FOR BEVARING AV
NORDNORSKE BÅTTYPER,
TRADISJONELLE BRUKSFARTØY
OG KYSTMILJØ.
ARCTANDRIA BLE STARTET I
1979 OG HAR SIDEN 1987
VÆRT ET KYSTLAG I
FORBUNDET KYSTEN.

SE OGSÅ VÅR HJEMMESIDE: www.arctandria.no
OPPSETT AV SALARØY LØRDAG 17 SEPTEMBER KL 1200

MEDLEMSMØTE: FEIRING AV FORBUNDET KYSTENS PRIS
TIL ARCTANDRIA OG AT SALARØY ER 25 ÅR
TID:
STED:

29. September KL 1800
STAKKEN

SALARØY SETTES INN FOR I ÅR
Dette skal skje lørdag 17. september og vi møtes kl 1200.
Kom å bli med på samsetak og det vil bli servert kaffe og
saltkjøttsuppe/lapskaus til alle som hjelper til.

MEDLEMSMØTE med feiring og søt servering...
Det avholdes medlemsmøte på Stakken torsdag den 29 september kl 1800.
Her vil vi fortelle om opplevelsene våre på kystens landsstevne: som at vi hadde
finfin segling ned og oppover, at vi vant fembøringsklassen i regattaen, at vi var
veldig synlig i Bodø med alle ungene som var høyt og lavt på kaiene og i Salarøy, at
vi mottok forbundet Kystens åpne pris for langt og trofast kystlagsarbeid med fokus
på rekruttering og aktivitesbredde og mye mer, en meget vellykket tur for Arctandria.
Vi vil også bejuble Salarøy som er 25 år i år.

HJELP
Arctandria og Motorgruppa Sotrøret har fått oppsigelse på lager og verkstedslokalet
vi har på Tomasjordnes. Her oppbevares og vedlikeholdes 12 gamle båtmotorer som
trenger lagerplass. Arctandria er i en fortvilet situasjon og vi trenger nye lokaler for
denne aktiviteten. Er det noen av medlemmene våre som har et lokale ledig eller
kjenner til noen som har det? Ta kontakt med styret og Tom Kristiansen om du har
noe på lur!

Møter og aktiviteter som har vært og videre framover.
Det har vært høvelig stor aktivitet i det siste til tross for ferie, noe som skyldes
forbundet kystens landsstevne i Bodø. Det legges opp til mye aktivitet i
måneden framover, håper flest mulig finner noe de har lyst til å være med på.
Mange av aktivitetene passer for barn og for nye medlemmer så ta med en
venn!
Alle aktivitetene vil bli annonsert på facebook og på hjemmesiden til
Arctandria.
Ø Det er ennå 4 onsdagsseilinger igjen 24/8, 31/8, 7/9, 14/9
Ø Barnas museumsdag i folkeparken søndag 28 august 1200-1600.
Her vil Arctandria stille med småbåtene slik at ungan kan få ro og vi vil ta
med Salarøy over sundet. Møt opp til trivelig søndag med barn og barnebarn
Ø Lørdag 10. september skal Arctandria delta på den store torgdagen for lag
og foreninger i Tromsø sentrum. Her tar vi også med en av småbåtan, og
vi vil ellers vise frem det vi har å by på. Her vil vi høre med smedene våre
og motorfolket vårt ka dem kan stille medJ
Ø Lørdag 17. september oppsett Salarøy kl 1200 på Stakken
Ø UKE 38 starter inneaktivitetene på Stakken med onsdagsdugnader på
Salarøy og i båtskottet.
Ø Medlemsmøte torsdag 29. september kl 1800 på Stakken
Ellers utover høsten holder vi på med å planlegge medlemsmøter med
foredragsholdere og det vil bli flere matkvelder med blant annet sjølprodusert
bacalao og kongekrabbefest, og ennå er det langt igjen til jul.

LOTTERIET
Bare så dere vet det så pågår det et lotteri i Arctandria, noe som gir sårt
tiltrengte midler til drift av Stakken og alle båtan. Her skal dåkker bare kjøpe i
vei, og vi har også flere loddbøker som kan deles ut. Trekning skal ikke være
før i desember i år. Mange flotte håndtverkspremier og et flott bilde fra Marit
Bockelie.

Onsdagsseiling
Onsdagsseilinga pågår fortsatt og det er flott oppmøte og mange fine
ettermiddager. Flere av disse seilingene ligger som filmsnutter på facebooksia
til Arctandria. Vi fikk en fin jubileumsseilas på dagen da Salarøy var sjøsatt for
25 år siden, noe som mange medlemmer i Arctandria husker.
Det er bare å møte opp på brygga ved Duksundet på Håkøya kl 1800 på
onsdagene. Se mer info på facebook.
Transport kan avtales med mange av medlemmene og her kan du ringe leder
Sommerseth så ordner det seg nok.

Blått kors markerer hvor Salarøy ligger fortøyd i Duksundet.
KVARTALSKALENDER
24. august: onsdagsseiling med Salarøy kl 1800 Håkøya ved Duksundet
28. august: Barnas museumsdag i folkeparken kl 1200 – 1600.
31. august: onsdagsseiling med Salarøy kl 1800 Duksundet
7. september: onsdagsseiling med Salarøy kl 1800 Duksundet
10. september: den store torgdagen i sentrum hvor vi stiller med båt og folk
14. september: siste onsdagsseiling med Salarøy kl 1800 fra Duksundet
17. september: Oppsett Salarøyk kl 1200 på Stakken.
21. september: Onsdagsdugnad på Stakken
28. september: Onsdagsdugnad på Stakken
29. september: Medlemsmøte på Stakken kl 1800 med nokka søtt attåt.

Hjemmeside og mailadresse
Det er på facebook det skjer og der oppdateres alt som er av nyheter, bilder,
fortellinger og endringer. Vi kommer også til å holde hjemmesiden oppdatert
men ikke i like stort tempo som på facebooksiden.
Alle påmeldinger og henvendelser til styret kan gjøres til post@arctandria.no.
For de som ønsker å kontakte styret pr. telefon finnes numrene nederst på denne
siden.
HUSK AT STAKKEN KAN LEIES FOR EN RIMELIG PRIS TIL
MEDLEMMER OG ANDRE HVIS DERE SKULLE FEIRE EN BURSDAG,
HA EN VENNEFEST ELLER HA ET MØTE I AUTENTISKE OMGIVELSA.
Prisliste:
1 døgn: medlemmer 1500,-

firma/ikkemedlemmer 2500,-

1 ettermiddag: firma/ikkemedlemmer 750,- (dersom det er ledig).
Hengerleie pr tur/en ettermiddag for båt: medlemmer 250,- ikke medl. 500,Lån og leie skal alltid avtales med styret og lengre leie i egne avtaler.

Ønsker du å få Arctandrianytt og andre oppdateringer på vår
aktivitet meld deg på vår epostliste via vår hjemmeside
AKTIVITETSKALENDER
Ø
Ø
Ø
Ø

Tirs. & lør.
Onsdager fra kl 1800
Mandager fra kl 1800
Tirsdager fra kl. 1800

Arbeid på Stakken
Båtaktivitet - onsdagsseiling og dugnad på Salarøy
Sveiping og småsløyd på Stakken
4H-klubben Kuling på Stakken

NYTT TIL ARCTANDRIANYTT?
Har du stoff eller tips til Arctandria-nytt kan det sendes til Styret via
post@arctandria.no
FORENINGSADRESSE:
ARCTANDRIA – TROMSØ KYSTLAG
POSTBOKS 2181, 9268 TROMSØ
www.arctandria.no
Kontonummer: 6420 05 43961

STYRETS SAMMENSETNING:
tlf. jobb:
Leder:
Sekretær:
Kasserer:
Materialforvalter:
Styremedlem:
Vara

Ingrid Sommerseth
Toril Hanson
Per Grov Eilertsen
Tom A. Kristiansen
Eilif Pedersen
Niklas Backman

930 87 581

tlf. privat:
481 12008
988 20 374
952 94 657
776 36 931
907 37 660
911 07 073

e-post adr:
sommersethprima@gmail.com
hansontoril4@gmail.com
per-geil@online.no
tom.a.kristiansen@gmail.com
eilif.pe@online.no
niklas.backmann@gmail.com

…………………………………………………………………………………………………………………
Kursansvarlig:
Julia Sivertsen
Leder motorgruppa: Tom A. Kristiansen
Leder båtgruppa:
Per Grov Eilertsen
Ansv. for utleie av Stakken: Tom A. Kristiansen

481 38 050
930 87 581
952 94 657
930 87 581

juliasivertsen@hotmail.com
tom.a.kristiansen@gmail.com
per-geil@online.no
tom.a.kristiansen@gmail.com

