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NR. 3 /2020

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.

HJEMMESIDE: www.arctandria.no
FACEBOOK: Kystlag Arctandria
FACEBOOK: Båtgruppa i Arctandria
KONTONUMMER: 6420 05 43961
VIPPS: 501114 Stakken Arctandria

NYHETER / INFORMASJON
Onsdags-seilingene vil fremover bli gjennomført med de mindre nordlandsbåtene kl 18.00 Fra
Stakken
Gammebyggingen på fastlandet er ikke helt ferdig. I høst vil det bli holdt dugnader for gjøre
ferdig prosjektet med blant annet å stikke torv og legge torv på Gammehuken.
Det er mye som skal gjøres på Stakken også, så det blir høst-dugnadshelg.
Den gamle treroringen, “Vikranbåten”, skal lånes ut på ubestemt tid til spisestedet Full Steam.
Båten skal plasseres i andre etasje i restauranten, få pleksiglass til beskyttelse og det skal
utarbeides et informasjonsskilt som skal følge båten.

Smitteverntiltak
Alle oppfordres til å følge de til enhver tid gjeldende smittevernråd fra myndighetene.
Det viktigste er: Å holde minst en armlengdes avstand, god håndhygiene og holde seg hjemme
hvis man er syk, hoster eller har andre luftveissymptomer.
Det er satt fram håndsprit i Båtskottet på Stakken. Alle oppfordres til å sprite hender når de
kommer inn og når de forlater lokalet. Det er også satt fram overflate sprit. Denne brukes til å
tørke over alle flater og dørhåndtak før man forlater lokalet.

Styret har bestemt:
● at det inntil videre skal brukes, pappkrus og papptallerkener, evt. kan man bringe med
egen kopp som tas med hjem etter bruk.
“Koppeskapet” er inntil videre avlåst
● at det skal føres lister over alle deltagere på kurs og aktiviteter og alle som kommer
innom på Stakken skal notere navnet sitt i permen. Det ligger en perm i ved døra på
venstre side når du kommer inn som skal benyttes til dette. Grunnen er å lette evt.
smitteoppsporing
● at det skal henges opp “koronaplakater” for å minne oss på smitteverntiltakene
Tiltakene gjelder til det evt. kommer nye råd fra myndighetene.
Følg med på nettsiden vår!

Takk for at du overholder retningslinjene og
minner andre på tiltakene!

STYRENYTT
Årsmøtet ble avviklet torsdag 11. juni 2020. Det nye styre hadde sitt første møte 15. juni og det
andre styremøte ble avviklet 20. august 2020. Det nye styret har bestemt følgende arbeidsfordeling;
Eilif Pedersen(leder), Per Grov Eilertsen(kasserer), Frode Aspenes
(styremedlem/materialforvalter/ansvar for utleie av Stakken), Niklas Backman
(styremedlem/sekretær/ansvar for nettsiden), Toril Hanson (styremedlem/kursansvarlig), Thomas
Johansen (vara).
● Båten Stella Maris Ophelia II ble hentet den 05.07 2020 av Erling Koppang fra Korgen.
Båten har tidligere vært i familiens eie, men ble i sin tid gitt til Kystlaget. Etter å ha tatt
kontakt fikk de hente båten tilbake. Den har ikke vært i bruk siden den ble gitt til Kystlaget,
men, hengt oppunder taket i Stornaustet.
● Arctandria sine medlemmer ble invitert til Malangen kystkulturfestival 18.07 2020. Der
møtte Thomas Johansen, Ingrid Kongsvik, Morild og Eilif Pedersen med familie.
Treroringen: “Kulingen” ble fraktet på henger til festivalen og der ble den vist fram,
demonstrert og beundret. Elif orienterte om Arctandria Tromsø kystlag og aktivitetene i regi
av Kystlaget. Thomas Johansen holdt et foredrag om tradisjonelle båter, rigging, seiling og
fisking.

AKTIVITETER
Faste aktiviteter på Stakken:
● Mandag: kl 18.00. Småsløyd og sveipe-gruppa møtes.
● Tirsdag: (Partallsuker) kl.1800. Kulingen 4H har medlemsmøter.
● Onsdag: kl 1800. Båtgruppa og alle som har lyst. Bruk av småbåtene så lenge lyset holder.
Seinere, utover høsten og vinteren blir det arbeid med Salarøy og mye annet artig på
Stakken.
Se Arctandria sin hjemmeside www.arctandria.no for endringer og beskjeder.
Følg også med på facebooksidene til Båtgruppa og Arctandria Tromsø Kystlag

Plan for høsten 2020:
Aktiviteter:
● Dugnad på Gammehuken: lørdag 22. august kl 11.00. Legging av torv på Gammehuken.
Sollidalsaksla. (allerede utført). Ansvarlig: Thomas Johansen og Per Grov Eilertsen
● Dugnad på Gammehuken: lørdag 29. og søndag 30. august. Legging av torv på
Gammehuken. Sollidalsaksla. Ansvarlig: Thomas Johansen
● Høstdugnad på Stakken: Foreløpige datoer 19. september kl 11 og søndag 20. september
kl 12. Følg med på nettsiden! Ansvarlige Per Grov Eilertsen og Eilif Pedersen.
● Styremøte: Torsdag 24. september. Hvis du har saker som du ønsker styret skal
behandle er det bare å melde fra til styret.
● Medlemsmøte: Torsdag 15. oktober. Stakken. Tema kommer.
● Flatbrødbaking: 10. desember. Stakken. Ta med deig og utstyr du trenger. Vi har én
steketakke, men ta gjerne med hvis du har. Ansvarlig: Toril Hanson

● Julebord. 12. desember. Sted: Full Steam. Påmelding til Eilif. eilif.pe@online.no Mer info.
kommer.
Kurs: (Blir også annonsert på nettsida)
● Fermentering /melkesyregjæring grønnsaker: Lørdag 12. september kl 12. (to tre timer).
På Stakken. Vi fermenterer gulrøtter, agurk, og ser litt på hjemmelaget surdeigsstarter.
Lærer: Niklas Backmann. Meld deg på til niklas.backman@gmail.com
● Sveipe kurs. Mandag 14. september til 2.november 3. timer pr gang. Kursavgift 400 kr, som
også dekker materialer. Holdes på Stakken. Det er plass til 3-4 stk. (først til mølla). Ta
kontakt med Leif Wallann. Tel 412 40018
● Kveitefiske med småbåt. Helga 20-22 november. Start på Stakken.
Oppsetting av kveitvad, egning, setting og trekking. Greing av kveitvad. Vi bruker
treroringer. Lærer: Thomas Johansen thomas.johansen@miljodir.no. Meld deg på til Toril
Hanson hansontoril4@gmail.com
● Det blir kanskje smikurs og andre kurs også, følg med!
STAKKEN, RORBUA OG BÅTHENGER KAN LEIES
Båtskottet: Et døgn. Medlemmer: 500 kr. Andre:1000 kr
Båtskottet: En ettermiddag. Medlemmer: 200 kr. Andre: 500 kr
Det er ikke kjøkkenfasiliteter. Kaldt vann ute. Maks antall personer 20 stk
Båthengerutleie: Pr. tur/en ettermiddag. Medlemmer 200 kr. Andre 500 kr
LEDER/KONTAKTPERSON:
Leder båtgruppa: Per Grov Eilertsen
Leder smed gruppa: Jan-Tore Ovesen
Leder motorgruppa: Tom A. Kristiansen
Kontakt småsløyd og sveipe gruppa: Leif Wallann
Materialforvalter/leie av Båtskottet: Frode Aspenes
Kontakt for matgruppa: Thomas Johansen
Kurskontakt:
Toril Hanson
Høvedsmann:
Thomas Johansen
Høvedsmann:
Tormod Skimmeli

952 94 657
907 66 518
930 87 581
412 40018
913 51967
994 37 644
988 20374
994 37 644
901 52 946

STYRETS SAMMENSETNING:
Leder:
Eilif Pedersen
Sekretær:
Niklas Backman
Kasserer:
Per Grov Eilertsen
Styremedlem:
Frode Aspenes
Styremedlem:
Toril Hanson
Varamedlem:
Thomas Johansen

Mobil: e-post adresse:
991 50364 eilif.pe@online.no
911 07073 niklas.backman@gmail.com
952 94657 pgroveilertsen@gmail.com
913 51967 faspenes@gmail.com
988 20374 hansontoril4@gmail.com
994 37 644 thomas.johansen@miljodir.no

pgroveilertsen@gmail.com
jto@vartosmeden.no
tom.a.kristiansen@gmail.com
faspenes@gmail.com
thomas.johansen@miljodir.no
hansontoril4@gmail.com
thomas.johansen@miljodir.no
tskimmeli@gmail.com

Husk Arctandria som grasrotandel på tippekortet!
Har du spørsmål, lurer du på noe eller har noe du vil formidle, er du velkommen til å sende e-post
til styret: post@arctandria.no
Postadresse:
ARCTANDRIA – TROMSØ KYSTLAG
POSTBOKS 2181, 9268 TROMSØ

