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SE OGSÅ VÅR HJEMMESIDE: www.arctandria.no

- Meld deg på råseilkurset vårt 2. - 3. juni.
- Bli med Arctandria på Kvaløydagen lørdag 23 juni fra kl 1400
- Bli med Salarøy og Arctandria til Riddu Riddu 4. - 18. juli

NYTT FRA VÅREN 2018
Årsmøtet til Arctandria ble avholdt den 20. mars og det nye styret ble gjenvalgt med
samme besetning som tidligere. Leder er Ingrid Sommerseth, kasserer og
båtansvarlig: Per Grov Eilertsen, Stakkenansvarlig: Tom Arild Kristiansen, medlem
Niklas Backman, medlem Eilif Pedersen og kursansvarlig Toril Hanson. Se nettsida
til Arctandria for revidert årsmøtereferat.
Helga 21. – 22. april var det stordugnad på Stakken der vorren blei reparert. Det kom
mange gode hjelpere og en stor takk til alle. Som takk for hjelpa blei det servert en
rykende varm saltkjøttsuppe. Gjennom helga fikk vi innblikk i hvordan lage en solid
vorr som skal stå imot alle bokstavstormene i nye 30 år på Stakken.

Ytterste del av vorren blir fundamentert før stein fylles i. Foto: Ingrid Sommerseth

Smedtampan har hatt et flott vinterkurs i smiing som gikk over flere uker og det lover
godt for smedtradisjonene fremover.
Båtgruppa har arbeidet iherdig med vedlikehold og reparasjoner på Salarøy og mang
ehar møtt hver onsdag i hele vinter og like inntil settardagen.
Salarøy ble satt ut lørdag 5. mai og ifølge Per var det en litt trå start med få oppmøte
men det kom flere folk utover dagen. Salarøy blei fortøyd, nymalt og fin på Duken kl
1715. Det er satt opp onsdagsseilinger fremover kl 1800 fra Duken, følg med på
Facebook: Båtgruppa i Arctandria for oppdateringer.

STYRENYTT
HUSK Å BETALE KYSTLAGSKONTIGENT
For å sikre økonomien til både Arctandria og Salarøy har årsmøtet justert prisene vi
har på bruk av båter og aktiviteter på Stakken. Selv om vi er avhengige av
dugnadsinnsats er vi likevel nødt til å justere opp inntektene til beste for videre drift.
Det koster å ha en stor bygningsmasse og en mengde med båter i full aktivitet.

For Salarøy koster det kr 100,- pr. seilingstur og halvparten for barn. Unntak er de
som har deltatt aktivt på dugnad i vinter. Innbetaling skjer med VIPPS. Det er egne
døgnpriser på langturene og disse turene er som kjent fortrinnsvis forbeholdt
medlemmer i kystlaget.
Vi er i planleggingen for skifte av ny lås på Stakken. Årsmøtet har godkjent en
aktivitetsavgift på 400,- som vil gi tilgang på ny nøkkel. Arbeidet er i gang og mer
info kommer. Vi er også i gang med ny kalender «Leidulfkalenderen» for året 2019
samt andre tiltak for å styrke lagets økonomi.

Arctandria har fått VIPPS: 501114 Stakken Arctandria

NYE MØTER, KURS OG AKTIVITETER
-Arctandria har den gleden å invitere til råseilkurs helga 2. - 3. juni. Dette er et
unik kurs hvor man lærer grunnleggende ferdigheter med å seile åpen båt med
råseil, en tusenårig lang seiltradisjon tilpasset nordlige farvann.
Oppmøte på Stakken kl 1000 begge dager. Teori på Stakken og praksis ombord
i Salarøy. Kurslærere: Thomas Johansen og Tormod Skimmeli. Kursavgift
400,- for medlemmer og 600 for ikke medlemmer. Begrenset antall deltakere så
skynd deg å meld deg på til: kursansvarlig Toril Hanson:
hansontoril4@gmail.com
mobil: 988 20 374
-Lørdag 9. juni kl 1200 – 1800 arrangerer Kulingen 4H åpen dag på Stakken
med kafè. Her blir det servering av kaffe og noe godt å bite i, og bygningene på
Stakken er åpent for besøk.
-Lørdag 23. juni fra kl 1400 deltar Arctandria på Kvaløydagen sammen med
kulingen 4H. Møt opp og støtt kystlagsarbeid og delta gjerne med dine
kunnskaper om kystkultur som for eksempel småsløyd, flatjekteverksted, knuter
og stikk, mattradisjon og gamle båtmotorer.
-I perioden 4. - 18. juli skal Salarøy seile nordover på langtur for å delta på
Riddu Riđđu. Festivalen er en årlig musikk- og kulturfestival som avholdes i
Manndalen i Kåfjord kommune.

Turen er tredelt:
4. - 9. juli seiler Salarøy rundt i Nord Troms med Thomas Johansen som
høvedsmann: egen påmelding til Thomas Johansen thomas.johansen@miljodir.no
9. - 15. juli, Salarøy tas opp på Riddusletta og vil være hovedattraksjon sammen
med andre nordlandsbåter. Smedtampan stiller med reise-essa og det blir
smikurs for de større ungene de første dagene. Helga 12. – 15. juli skal
Arctandria skal ha egen bod der vi får vise frem tradisjonskunnskap. Her blir
det blant annet salg av smedprodukter, flatbrød og Leidulfkalenderen. Arne Terje Sæther og Mariann Mathisen holder på med å produsere ei flott
fotoutstilling med båthistorie og bilder av nordlandsbåter. Smedtampan med Jan
Tore Ovesen og Hans Erik fra Nord- Troms museum skal vise frem smiing i
praksis.

15. -18. juli, seiler Salarøy sørover og tar fine avstikkere i øyriket på
kysten før man kommer til Tromsø med Tormod Skimmelid som
høvedsmann: egen påmelding til Tormod Skimmelid tskimmeli@gmail.com
Dere må følge med på Facebook: Arctandria og på hjemmesiden til Arctandria
for endringer og beskjeder. For de som skal ut å seile vil det bli opprettet egne
informasjonskanaler på FB.
 2.-3. juni Seilkurs med Salarøy. Påmelding.
 9 juni. Åpen dag på Stakken arrangert av Kulingen 4H fra kl 1200
 23. juni. Kvaløydagen. Arctandria deltar med aktiviteter kl 1400.
 4.-9. juli. Salarøy på seilas i nordfylket. Påmelding.
 9. juli. Salarøy tas opp på riddusletta
 12. – 15. juli Arctandria på Riddu Riddu med båter og smedtampan.
 15. – 18. juli Salarøy på seilas i nordfylket, retur Tromsø. Påmelding.

Hjemmeside og mailadresse
Hvis det er noe du lurer på eller har en god ide eller bare ønsker kontakt kan du
også sende post til styret: post@arctandria.no.

STAKKEN KAN LEIES FOR EN RIMELIG PRIS
En snill pris for medlemmer og en annen pris for andre hvis det skulle feires en
bursdag, vennefest eller bare 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,- / ikkemedlemmer 500,HUSK: Arctandria som grasrotandel fast på tippekortet ditt, tusen takk.

AKTIVITETSKALENDER MED FASTE TIDSPUNKT





Mandager fra kl 1800
Tirsdager i partallsuker kl. 1800
Onsdager fra kl 1800
Torsdag fra 1800

Sveiping og småsløyd på Stakken
4H-klubben Kuling har medlemsmøter på Stakken
Onsdagsseilinger fra Duken
Smidagen, arbeid i smia

FORENINGSADRESSE:
ARCTANDRIA – TROMSØ KYSTLAG
POSTBOKS 2181, 9268 TROMSØ
www.arctandria.no
Kontonummer: 6420 05 43961
VIPPS: 501114 Stakken Arctandria

STYRETS SAMMENSETNING:
Leder:
Kasserer:
Materialforvalter:
Kursansvarlig:
Styremedlem:
Styremedlem:

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

Mobil:
481 12008
952 94 657
930 87 581
988 20 374
911 07073
907 37 660

e-post adresse:
sommersethprima@gmail.com
pgroveilertsen@gmail.com
tom.a.kristiansen@gmail.com
hansontoril4@gmail.com
niklas.backman@gmail.com
eilif.pe@online.no

…………………………………………………………………………………………………………………
Leder smedtampan: Jan-Tore Ovesen
907 66 518 jto@vartosmeden.no
Leder motorgruppa: Tom A. Kristiansen
930 87 581 tom.a.kristiansen@gmail.com
Leder båtgruppa:
Per Grov Eilertsen
952 94 657 pgroveilertsen@gmail.com
Leder tradisjonsmatgruppa: Ingrid Sommerseth / Thomas Johansen
Ansvarlig for utleie av Stakken: Tom A. Kristiansen
Høvedsmann: Thomas Johansen
Høvedsmann: Tormod Skimmeli

930 87 581
994 37 644
901 52 946

tom.a.kristiansen@gmail.com
thomas.johansen@miljodir.no
tskimmeli@gmail.com

