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FRA LEDEREN

Hvordan skal bitforeningen utvikle seg ?

Vi er midt i arbeidet med 6 plastre skadene etter stormen sist sommer. Store deler av

kostnadene blir dekket av naturskadefondet, men en betydelig kostnad faller pi
bStforeningen. Forh6pentligvis blir resultatet bedre enn opprinnelig tilstand.

Den 15.01.2013 kl. 19.00 planlegger styret et medlemsmote. Tema her vil vere

organisering av komiteer og gjestebrygga. I tillegg vil erfaringer med vakthold i regi

av Securitas bli droftet.

Som styre i foreningen har vi behov for tilbakemeldinger og retningslinjer for vAt

arbeid. Hvor vil du som medlem av bitforeningen at foreningen skal ha sitt fokus ?

@nsker du som medlem at b5tforeningen skal sikte mot flere bStplasser eller er vi

lykkelig som "liten"? Skal vi bli stsrre eller er vi lykkelig som "liten".

Gjestebrygga ? Hvordan vil du at gjester skal motes ? Hvilke servicenive skal vi tilby

osv osv. Uten medlemmenes mening vil styret famle i blinde

Organisering

Dersom vi 96r gjennom listen med medlemmer som innehar ett tillitsverv i

b6tforeningen blir listen over personer lang, svert lang. Styret har igangsatt et arbeid

for 6 begynne 5 se p6 dette og vil p6 medlemsmotet ha diskusjon knyttet til dette

tema. Spesielt er arbeidet kommet langt knyttet til havnekomiteen der styret ser for

seg at komiteen deles i en dugnads komit6 med ansvar for dugnadsarbeidet og en

havne komit6 med ansvar for blant annet kjop og salg av bdtplasser, gjesteplasser

og en rekke andre omrider. I tillegg kan man se for seg at bSthallen legges inn i en

egen komite. Mot opp pA medlemsmotet og la din mening hores.

For ovrig minner jeg om det ansvar vi alle har for egen og andres bdter. Se over

fortoyninger og strekkavlastere for vinteren ne kommer, stormen i vinter kommer.

Jeg vil onske alle en God jul og ett Godt Nytt 6r.

Med bSUseilerhilsen

Kai Stephansen
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FESTLIGE LAG OG REKEFESTER

Hurra....i 5r blir det rekefest, var det noen som tenkte i host. Komiteen ville prove 6

arrangere det som tidligere var en tradisjon, en rekefest. I <gamle> dager var dette

Arets sosiale hoydepunkt for

mange. Mennesker med samme

interesse fikk lare hverandre 5

kjenne p6 en ny mSte og nye b6nd

og relasjoner ble dannet. Festlige

lag virker, i alle fall oftest,

samlende pA en forening eller

organisasjon.

BStforeningen teller ca 275

medlemmer, og mange av oss har

kone og noen har til og med venner. Til rekefestene var det lov 6 ta med bSde kona

og vennene, sd <markedet> for en rekefest er p5 rundt regnet 1000 mennesker.

Men, nAr plakater var laget, musikk og hus bestilt, var det 18 mennesker som syntes

ideen var god. Da sier det seg selv, festen ble avlyst.

SA kan man undres p5 hvorfor det ikke er storre interesse? Er ikke fellesskapet i

Malvik BAtforening sterkt nok? Er det en sammenheng mellom dette og den

tendensen som <Realist> beskrev tidligere? Og det store sparsmilet blir hva skal vi

glare?

@lEN & INDERG,4N.RD'
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HALLO PENSJONISTER! !! !!

Jeg forsoker 6 f5 en oversikt over de av foreningens medlemmer som lever i en

pensjonist-tilverelse, og som kanskje har problemer med 6 f6 tiden til 5 gA. Jeg har

til ni registrert ca 40 stykker, men jeg er ganske sikker p5 at det finnes flere der ute.

Noen av oss treffes pA Knokkelloftet om torsdagene i tolvtiden med kaffe og prat

(mest om sykdommer og plager),men ogs6 om ting som vedrorer foreningen. Vi

samles ogsi til julelunch i klubbhuset hvert 6r.

Dersom du tror dette kan vere noe for deg sA ring meg pA tlf. 9758171 5

Rolf

Der vi har vdre fritidsfartoyer

bygd i glassfiber var det pA

midten av 1800-tallet et

skipsverft. Faktisk var det det

forste skipsverftet i Hommelvik.

Det var den 23 6r gamle Ola

Torstensen Wiig som anla verftet

p6 Nyg6rden og sysselsatte ca

30 menn. Wiig konstrue(e alle

skuter som han bygde, selv og

disse ble solgt vidt omkring. Alle

(

SKIPSVERFT OG BATHAVN

Fornminne i havna (Foto: Per H)
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som ger ned pa bryggene nAr det er fjare sjo har sett spantene av ei jekt stikke opp

av sanden. Dette er restene av ei halvreparert jekt som ble dratt av slippen under en

storm med springflo i 1860-6rene. Om uvaret hadde kvinnenavn den gang vites ikke.

MEDLEMSMOTE I JANUAR

I vinter vil MBF ha et medlemsmste der medlemmene blir informert om saker som

har betydning for driften av foreningen. Dette motet vil ogsS vere klargjorende for

saker som blir taft opp p5 Srsmotet som holdes i mars.

Mstet er berammet til den 15.01. 2013 kl 19.00 pi klubbhuset og tema er hvilke

komiteer og utvalg skal b6tforeningen ha og hvilke fasiliteter skal vare knyttet til

gjestebrygga. I tillegg vil erfaringer med vakthold i regi av Securitas bli droftet. 
^

Det er viktig at vi slutter opp om motet og viser vAr interesse for MBF.

MASKINFoRER SOKES

Blant forenlngens medlemmer finnes det sikkert

flere som har et gyldig bevis for kjoring av

hjullaster. Det er onskelig med flere forere, slik

at belastningen pA hver enkelt ikke blir sA stor.

Oppgavene som skal loses foreg6r mest med

gafler, og om vinteren er det litt broyting p6

omr6det. Det blir gitt en opplaring p6

maskinen.

lnteresserte tar kontakt med Malvin Bjoroy eller

Rolf Hanssen.
(
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BATKALESJER
Alf Hansen as
OvE Fhds vei 6 - N.7079 F|adsrn
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VI KOMMER TIL NYHAVN OG
TAR MAL TIL NYE KALESJER

Vl utforer reparasioner

Ta kontakt for nermere
informasjon
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Bruk flyteplagg n€rr du siekker birten
vinterstid.

BRUK AV DIN KOMPETANSE

I b6tforeningens medlemsmasse finnes det en allsidig kompetanse som foreningen

kan gjore seg nytte av. Problemet er bare at det ikke finnes en samlet oversikt og

hvilke medlemmer som har de ulike kvalifikasjoner. P5 dugnader kan derfor

snekkeren bli satt til vaffelsteking mens kokken henger pA veggen og snekrer. lnntil

vi f5r en fullstendig oversikt p6 plass kan du om du har spesielle kvalifikasjoner eller

interesser meddele dette til enten havnesjef Malvin Bjoroy eller materialforvalter Rolf

Hanssen.

VALG

Styret diskuterer strukturen p6 ledelsen av bitforeningen. Har vi et riktig antall

komiteer med et riKig antall medlemmer, eller er vi over/underadministrert? Av ca

280 medlemmer er rundt 50 engasjert i ulike tillitsverv. Det betyr at sannsynligheten

for 5 bli valgt inn i en komite er stor. Kanskje det er lurt 6 tenke gjennom dette for

foresporselen er der. Hvar kan du tenke deg 5 gjore en innsats?

Husk at nodlensepumpa som var i Rorbua
er flyttet til toalettet i klubbhuset grunnet
frostfaren.

(
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TRAGEDIE !ROMJULA

Vi kjenner alle til historien om Mary Celeste. Skipet ble funnet drivende i sjodyktig

stand utenfor Portugal i 1872. Men uten et menneske om bord. Vi har en norsk

variant som ikke er like kjent.

"lsstjernen" var ei fangstskute som ble brukt til flere ting. Den hadde en liten pA dekk

som ble brukt n6r varer skulle leveres der det var grunt. Om ettermiddagen 28.

desember la lsstjernen ut lastet med salt. Seks erfarne unge menn var mannskap p5

turen og i tillegg var det to passasjerer med. Veret var fint med snobyger.

Pe formiddagen den 29.

desember oppdaga folk pA

Haray pA Romsdalskysten et

fartoy utenfor oya, med kurs

rett mot et urent farvann.

Skipper og mannskap pA

motorbdrten "Remmen" holdt

pA 5 klargjore sin bit for

sildefisket. De kastet straks

loss og drog ut til det

drivende farloyet, satte ut.lettb6ten og kom seg om bord. Det var ikke et menneske

om bord. Akterut og i lugaren brann ei parafinlampe, og mat og kaffekrus stod pdr

bordet. Faringen var borte. Dagboka i styrehuset viste at biten var "lsstjernen".

"Remmen" tok kutteren pi slep og berga han inn til Stenshamn med mye slit.

(

Det viste seg at et veivlager var havarert. Det var tydelig at mannskapet hadde jobbet

med 5 reparere og starte motoren. Startflaskene var tomme for luft. Begge ankrene

var borte, og kjolen hadde brudd pi to steder. Redningsvestene 16 igjen, og

nodblussa var ubrukt. Koffertene til de fleste om bord var borte. Det ble sett i gang ni

storstilt leting etter de 6tte som var borte. Den 3. januar ble 6rer, luer, en koffert og

deler av ripa til en fering funnet pi Vigra:

(

lsstjernen ble senere Sendingen 2 (Foto: http://hovden-
barekstad.no/)
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Den offisielle forklaringen var at "lsstjernen" trolig hadde fAtt motorstopp i Breisundet

sor for Alesund, og deretter hadde biten blitt fart med strommen nordover til vest av

Godoy. D6 de som var om bord oppdaga at bSten dreiv mot noen undervannsskjer,

hadde de g6tt i livb6ten. Mange rykte oppstod. Bl.a. i en avisartikkel hevdes det at

"lsstjernen" ble bordet av et tysk smuglerfartoy som ville ha kutteren til 6 ta med sprit

inn til Alesund. Da skipper og mannskap nekta, ble de drept.

wvw.ttmat.no
Strramheim nerinSlssenter

Malvikve{en 1233, 7550 Hommelvik

(

':WAr-*.*d**grArr*ri/'*ffi **d/**rf te/
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Tone Nubdal;46%21215
Trond Nubdal: 95 L63327
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ORDET FRITT
Her kan medlemmene ytre sine meninger, men det er fA som benytter anledningen.

En organisasjon som Malvik B6tforening drives etter demokratiske prinsipper og alle

kan la seg hsre i en Ordet fritt spalte. En sak er at det er vanskelig 6 fA inn stoff til

Dreggen. Vi er alle skrivefsr, og om vi ikke vil skrive i bladet s5 kan en fra
redaksjonskomiteen kontakters og vil selvsagt hjelpe til. Skal vi ha et godt

medlemsblad er vi nodt til 5 fd inn stoff fra dere.

Hei alle b6tfrelste I

PE ny&ret 2013 h8per vi pE stor interesse og oppslutning om

temokvelder fro olle medlemmer og interesserte.

Temqkveldene vil bli orrongert pE mondoger. Temoer som vil bli
presentert e? fo? teknisk interesserte, sosiolt interesserte,
seilinteresserte,kort sogt temoer som vil interessere de oller fleste.

Temokvelder som ollerede n& er klore, presenteres her:

Mondog 28. jonuor 2013 kl. 1900 i klubbhuset:
O. S. SOLHAUO, med lokoler oppe pA Sveberg, er totolleverandst
ov olt ov elektronisk bdtutstyr, som EL-sikringsskop, lanterner/lys,
rador, VHF, ekkolodd, kortplotter, vormeonlegg, innvendig belysning,
jo, obsolutt olt som er rela'fert til bAt.

tlAondog 04. mors 2013 kl. 19@ i klubbhuset:
I AX-BO Hommelvik Jernvore, demo ov oljer, understellbehondling,
grunning, bunnstoff, moling, mv.

Falg med p8 oppslogstovlene ute og inne i klubbhuset o9 hjemmesido
(www.molvik-bootforening.org.) ongdende temokveldene I

6OD JUL !
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SOSIALT SAMHOLD, RESULTERER ITRYGGHET OG GODT
SAMARBEIDE.

De temakveldene vi arrangerte i host, var det lite oppslutning om. H6per at oppmote
blir bedre ni p6 nyiret. Det er jo viktig, ikke minst viktig sosialt, at b6tfolk motes til
uformelle treff utenom ordinar sesong.

Vi har "knokkelloftet", og som kanskje ikke alle vet, si er det en "bule", nei ikke helt
riktig men et koselig rom, oppe i andreetasjen pA hallen. Det er et rom med alle
fasiliteter, et rom som er i"drift" hver dag hele 6ret.

Her er det sosiale samholdet ganske viktig og blir tatt godt vare pa over kaffekoppen
og kjeksa der vi sitter rundt det.store kartbordet med kart som dekker hele regionen
rundt Trondheimsfjorden. PS"knokkelloftet" slipper ogs6 skronemakerne til!

Foruten at vi loser alle problemer i Norge og Verden for ovrig, s6 er det her det
samordnes og legges planer av svart allsidige og kompetente pensjonistmedlemmer
med forskjellig yrkesbakgrunn.

Disse karene er genuint interesserte og"kreaktive", er sveert lasningsorienterte n6r
det gjelder 6 utfsre til dels vanskelige prosjekt og allsidige oppgaver. Det er bare 6 se
p5 havneanlegget som det framst6r i dag.

Nesten hver dag er det en eller annen som er pA anlegget og gjor nodvendig arbeid.
Det kan vare vedlikehold, fylling av sandkasser n6 mot vinteren, rydding, spyling, rep
av el-feil, bytting av lysperer, med mer. Dette vises ikke alltid, men blir
samvittighetsfu llt gjort.

Framtiden vil vel utenom nodvendig vedlikehold og reparasjoner av hus og anlegg,
bli mere preget av forskjonning og stell av anlegget.

Vel, dette var mine betraktninger om situasjon. Vi m6 altsd ta vare pi det sosiale
aspektet. Det vil jo komme nye pensjonister etter hvert og h6per at ogs6 disse
"menge/'seg med "ulkene". Det garanteres hjelp til 6 gli inn i veteranmiljoet !

Hilsen en ov dem ! 6OD ,rUL I kjellJWN

(
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DAGMAR

Det er snart ett Ar siden Dagmar

gjestet oss, og jeg glemmer ikke

det synet som motte oss da

Karsten og jeg om morgenen

den andre juledag var innom

havna for 6 sjekke bat og

brygger. Sterke krefter hadde

gjort betydelige adeleggelser p6

molo og bolgedemperne var godt

ute av posisjon. Bryggene hadde

stort sett tSlt belastningen hvilket

m6 tilskrives fornuftig plassering og vinkling av lodd og fortoyninger. Det ble

observert at noen fA b6ter hadde fAtt sdrrskader pA skrog forArsaket av slakke og

dArlige fortoyninger, men stort sett hadde b6teiere i v6r marina sluppet unna med

skrekken. I enkelte b6thavner andre steder p6 kysten ble det registrert adskillig storre

skader bdde pA b6ter og anlegg. Er vi godt nok forberedt pA 5 stA imot neste

Dagmar?

(

Bolgedemperne er rettet opp og

betydelig forsterket.

Entreprenor er nA i gang med 6

plastre molo og sjokant med

tung steinmasse

(Naturskadeerstatning). (

Bryggetau er justert og

forsterket, og det er nd opp til

den enkelte b6teier 5 forsikre

seg om at bdrten er skikkelig

forlayd og fendret for vinteren.

Sporsm6let dreier seg ikke om "hvis" en ny Dagmar gjester havnen v6r, men "n6r

"hun'kommer og med hvilken styrke. Det kan vise seg at den julingen vi fikk sist hun

var innom bare var en forsmak p6 hva som vil komme. Ro/f

Etler slormen (Foto: Per H)

Reparert av Tverris (Foto: Morten Wiik)
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VISSTE DU DETTE OM TASKEKRABBE?

Latinsk navn: Cancer pagurus Fsde: Andre bunndyr. Nattaktiv og stedbunden.
Gyte-, oppvekst- og beiteomride: Hard bunn i Nordsjoen, NordvestAtlanteren og
Middelhavet
Storrelse: Opp til 25 cm over ryggskjoldet Antall egg: 20000 pr 5r.

SOMMERMINNER

19
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M har moderne,lyse 09 pene lokaler med utsikt og atmosfare som passer tlalle anledningerVi tilbyr hjemmlaget
mat av hoy kvalitet og tilpas*r etter dlne onskei!

Ta kontakt med otr for et gunstig tilbudl Tlf. 73980450 e-po3fipost@rtavhotel.no

@$-T#,tr-gr*
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Hei alle sommen!

( Jo, nd nermer julen seg i en hviss fort. To det med ro, vi blir do ferdige med\ det vi obsolutt m6, eller har & gjare. Det er ingen som ser ot noe konskj e mangler
eller at noe ikke er gjort. Det er det bore du som vet og se?.

56 noen ord om kaffevaktend. Det er noen oppsotte vokter som ikke hor motf
opp til sondogskafeen i klubbhuset. Dette er sve.rt uheldig do turgjester
kommer til stengte darer.
Men sd er det heldigvis en del ildskjeler ogsd med somboere som hor tott skjeen
for ikke 6 si koffekjel en i egen hdnd, l6st seg inn og sati i gong voffelstekingen
og elter ikke for long tid ve,rt i stond ril 6 servere nystekte vafler og nytrukket
koffel
All honar til disse!

Husstyrets leder sender brev til p6troppende koffevokt uko fsr
koffevoktsondogen. Dette skol jo vere en:! "OBS pdminnelse om koffevokto pd

fk. sondag".

Koffevoktliste for 2Ol3 stdr i julenummmeret.

Det kon jo vere drsoker til slike forglemmelser, men Rolf H. kom med et godt

f forslog her om dogen: "[i gjar som do vi hodde bdtvokt. Avtroppende koffevokt
L sondagen for , ringer pdtroppende koffevokt for neste sandag" . Dette fungerer ,

men er det umulig 6mate pd vokt, sd ring i god tid tese?ve koffevokt som stAr pa

boksiden ov medl.blodet Dreggen!

Kaffe og vaffel hsrer til pd sondogsturen! Eller hvo?

Hilsen husstyret v/ bemyndiget kjell JWN.
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Morten Wiig

Ole Hoels veg 14

7562 Hundhamaren -H
;l/:
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Kontaktpersoner Malvik B6tforening

Leder Kai Stephansen 73976390/41676077 stephansen @advstrand.no

Sekretar Morten Wiig 73976332/9L566740 morten.wiig@gmail.com

Kasserer Stig-Ove Kvalsund 73574054/9L672279 stig.ove.kvalsund @online.no

Havnesjef Malvin Bjor6y 73978036/90s78607 malvin@malvingeochemistry.com

Hus og arrangem Josten Nikolaisen 73975L36190605772 jostnik@online.no

Bitplasser kj/salg Knut Lervik 7397603L/9328LOOO knut.ler@online.no

Kurskomitd Kjell J.W. Nygerd 73976924t41547439 kjwictoria@online.no

Materialforvalter: Rolf Hanssen 73976L7O/975877Ls rolf.herbert.hanssen@gmail.com

Opplagskomite: Tore Klefstad 90546622 toreseil@ntebb.no

Redaktor: Per Haukeberg 7397047O197tt6959 per.haukeberg@ hint.no

Slipp/diesel: Roger Arne Hansen 73979777/47288@0 roger@dalhaughansen.com

Utleie klubbhuset: Josten Nikolaisen 7397s736/9060s772 iostnik@online.no

lnternett-ansv: Harald Hammer 93067602 harald.arne.hammer@gmail.com

Reserve kaffevakt: Egil Gunnesdal 91700251 nesgil@ntebb.no

Reserve ukevakt Rolf Hanssen 73 97 517O/97s 87775 rolf.herbert.hanssen@gmail.com

Reserve ukevakt KjellJ. W. Nygird 7397692414t547439 kjwictoria @online.no

Telefon klubbhus/vaktbu: 73978861
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