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Medlemsmøte med utsøkt kveitemiddag fra egen fangst. 

Torsdag 19. oktober kl 1900 

STED: Stakken 

 

NYTT FRA I HØST 

 

Råseilseminaret 

Årets råseilseminar var en suksess og Arctandria er glade for at de 40 deltakerne 

hadde det trivelig på Stakken. Seminaret foregikk fra torsdag til søndag, og det hele 

startet på universitetet med ulike foredrag der tema var: Skrogform  og seiltype – 

uttrykk for ulik strategi på havet. Samtlige deltakere bodde på Stakken i rorbu og 

lavvum, og på torsdagskvelden ble det grillet både laks og elg. 

På fredag etter frokost var det foredrag på Stakken hvor en oselver og en geitbåt ble 

grundig gjennomgått i forhold til byggeskikk og egenskaper. Deretter ble det seiling 

med de ulike småbåtene i frisk bris og lett regn. På ettermiddagen var det egning og 

setting av kveitvad og kvelden ble avrundet med kvalgryte i båtskottet. 

Lørdag var det flere foredrag og småbåtene blei rodd ut for å ta opp kveitlina. Fire 

fine kveiter mellom 30 og 45 kilo ble resultatet i strålende høstvær. På kvelden ble 

det servert egenprodusert bacalao med skrei fra Lofoten og det ble evaluert i de sene 

nattetimer med sang og sosialt samvær. Søndag var det avreise ut på dagen og mange 

fornøyde deltakere fikk en smak av kveita med seg hjem som et minne.  

 

http://www.arctandria.no/


 

For Arctandria har det vært et økonomisk løft å avholde dette seminaret, og vi vil 

spesielt takke personer som har stått på med forberedelser og gjennomføring som; 

planlegging, program, rydding og vasking av båtskottet og rorbua, snekring av utstyr 

til seminaret, sjauing av båter, teltoppsett, innkjøp av mat, matproduksjon, og 

matlaging og fantastisk hjelp underveis. Innsatsen bidro til at deltakeran dro hjem 

med et kystminne for livet.  

Tusen millioner takk til: Gunnar Eldjarn, Arne Terje Sæther, Leidulf Olsrud, Ingrid 

Sommerseth, Toril Hanson, Per Grov Eilertsen, Ingrid Kongsvik, Hilda Kristine 

Hanssen, Thomas Johansen og Tormod Skimmeli. Takk til alle som også bidro med 

gode kaker til kaffen og supertakk til Arctandriaungene våre representert ved Morild 

og Tora som hjalp til med å kutte grønnsakene til bacalaoen.   

 

SALARØYNYTT 

Helga 19.-20 august var Salarøy på helgetur til Nipøya og Reinøya. Det var mange 

barn og voksne som var med. Teltstranda på Nipøya viste seg å være full av søppel 

og mannskapet, ung som gammel, heiv sæ rundt å plukket det de maktet. En skikkelig 

miljøtur. Ellers er onsdagsseglingene veldig populære med mange deltakere på alle 

turene og en god måte å rekruttere nye medlemmer på.     

Salarøy ble satt inn i stornaustet lørdag 23 september i strålende høstvær. Tusen takk 

til nye og gamle medlemmer som møtte, ca 20 stk med stort og smått. Etter at båten 

var trygt inne og alt utstyr var lagt på plass i kriker og kroker ble det servert 

kjøttsuppe og kaffe. En flott dag igjen på Stakken. 

 

NYE MØTER OG AKTIVITETER   

Aktivitetene i høst varieres med inne og uteaktiviteter. Dere må følge med på 

hjemmesiden og på Facebook for endringer og beskjeder.  

Det er viktig at flest mulig kommer på Salarøydugnad på onsdagene. Følg med 

på FB merket: Arctandria og Båtgruppa i Arctandria. 

 

 4. oktober. Salarøydugnad med kaffe på Stakken kl 1900  

 11. oktober. Salarøydugnad med kaffe på Stakken kl 1900 

 19. oktober. Medlemsmøte på Stakken kl. 1900 med kveitemiddag. 

 26. oktober. Salarøydugnad på Stakken kl 1900 

 1. november. Salarøydugnad på Stakken kl 1900 

 8. november. Salarøydugnad på Stakken kl l900 

 



 

 10.- 12. november egning og setting kveitelina 

 22. november. Salarøydugnad på Stakken kl 1900 

 29. november. Salarøydugnad på Stakken kl l900 

 

 Tidlig desember laging av lutefisk. (følg med på nett for info) 

 7. desember. Flatbrødbaking på Stakken kl 1800 

 16. desember Lutefisklag og julebord (se egen info på nett om sted) 

  

Hjemmeside og mailadresse 

Det er på facebook det skjer og der oppdateres alt som er av nyheter, bilder, 

fortellinger og endringer.  

Hvis det er noe du lurer på eller har en god ide eller bare ønsker kontakt kan du 

også ta å sende post til styret: post@arctandria.no.  

 

HUSK AT 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,- ikke medl. 500,- 

 

HUSK: Arctandria som grasrotandel fast på tippekortet ditt, hurra. 

 

Å til slutt- Husk å betale medlemskontingent for å være med på all morroa! 

 

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

på vår epostliste via vår hjemmeside 

 

 

 

 

mailto:post@arctandria.no


 

 

 

AKTIVITETSKALENDER MED FASTE TIDSPUNKT 

 Mandager fra kl 1800  Sveiping og småsløyd på Stakken 

 Tirsdager i partallsuker kl. 1800 4H-klubben Kuling har medlemsmøter på Stakken 

 Onsdager fra kl 1900  Tradisjonshandtverk på Stakken og arbeid med Salarøy 

 Torsdag fra 1800  Smidagen, arbeid i smia 

 
 

 

FORENINGSADRESSE: 

 

ARCTANDRIA – TROMSØ KYSTLAG 

POSTBOKS 2181, 9268 TROMSØ 

www.arctandria.no 

Kontonummer: 6420 05 43961 

 

 

STYRETS SAMMENSETNING: 
    Mobil: e-post adresse: 

Leder:  Ingrid Sommerseth  481 12008 sommersethprima@gmail.com 

Sekretær:  Niklas Backman   niklas.backmann@gmail.com 

Kasserer:  Per Grov Eilertsen  952 94 657     pgroveilertsen@gmail.com 

Materialforvalter: Tom A. Kristiansen  930 87 581 tom.a.kristiansen@gmail.com 

Styremedlem:  Eilif Pedersen  907 37 660 eilif.pe@online.no 

Vara  Toril Hanson  988 20 374 hansontoril4@gmail.com  

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

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: Thomas Johansen 994 37 644 thomas.johansen@miljodir.no 

 

Ansvarlig for utleie av Stakken: Tom A. Kristiansen 930 87 581     tom.a.kristiansen@gmail.com 
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