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Besøk oss på nettet! 

MM for småbåtfolk i over100 år  

 

Geir Foldvik 

Nok en bå tsesong er godt i gång og 
Moss Motorbå tforening er fortsått på  
god fårt fremover. Å rsmøte i mårs 
viser en forening med god kontroll 
bå de økonomisk i ålle ledd og ståbil 

medlemsmåsse. Det vår gledelig åt cå. 60 med-
lemmer møtte på  å rsmøte. Det hår vært en solid 
økning de siste å rene. Det viser åt det er interes-
se frå yngre medlemmer for hvå Moss Motorbå t-
forening stå r for og det gode inkluderende mil-
jøet det er i håvnå. Etter å rsmøte ble det årrång-
ert rekefest for medlemmer med m venner og 
fåmilie. Det vår gledelig åt cå. 70 medlemmer 
møtte. Tåkk til ålle som møtte for en morsom og 
fin kveld. En fest i ekte gåmmel MM stil. 
Økonomien i foreningen er god. Styret hår klårt 
å  øke overskuddet de siste å rene uten å  øke 
medlemsåvgiftene. De hår stå tt stille i flere å r 
nå . Vi hår brukt overskuddet de siste å rene til å  
betåle ned på  lå net vi tok opp då den ytterste 
delen på  Å bryggå ble fornyet. Moss Motorbå tfo-
rening hår utfordringer i å rene fremover med 
store innvesteringer.  Så  vi er åvhengig åv gode 
overskudd, dugnåder og måsse frivillig innsåts 
også  i å rene som kommer. Det er jeg ikke i tvil 
om åt vi klårer.  
Å rets dugnåd ble gjennomført måndåg 13 juni. 
Det ble ryddet under klubbhuset og i hele håvnå. 
Det er et tilbåkevennende problem åt medlem-
mer ikke rydder etter seg nå r bå ten er sått på  
vånnet. Det ble fylt opp 2 kontåinere med søp-
pel.  Det ble innkålt 24 medlemmer til vå rdugnå-
den. 11 stk møtte opp, det er litt færre enn de 
siste å rene. Hå per medlemmene stiller og åt vi 
slipper i fremtiden å  ilegge gebyr for de som 
ikke møter. Det hår i vå res også  blitt ryddå på  
kontoret til foreningen. Mye ble kåstet og det ble 
lågt opp mere lys og ålle dåtåkåbler er lågt i 
skinner på  veggen. Det ble også  sått inn et dåtå-

skåp. Nå  ser det ryddig og fint ut. 
Håvnekomiteen og bå tplåsskomiteen hår i å r plån-
lågt og få tt utvidet håvnå med cå. 10 nye bå tplås-
ser på  cå. 2,5m. Det hår gå tt på  bekostning åv jol-
leplåsser som vi ser det hår blitt mindre behov for 
de siste å rene. Vi hår flere bå tplåsser og mere inn-
tekter. 
I februår fikk betongen ny hjemmeside. Ådressen 
er fortsått den såmme: www.betongen.no. Hå per 
dere synes den er oversiktlig og fin. Der kån mån 
gå  inn å  finne web kåmerå over håvnå, værståsjon 
og nyheter. Oppfordrer ålle medlemmer til å  re-
gistrere seg, så  de få r tilgång til bå tplåsslister og 
våktlister. Ris, ros, forslåg til nyheter og forånd-
ringer tås imot med tåkk. 
Å rets pensjonist tur ble i sommer årrångert 7 juni 
Vi vår totålt 26 stk. inkludert bå tførere og månn-
skåp som dro til Son. Der ble det besøk på  museet 
Hållånderiet. Der fikk vi se biler, kjøkkenredskå-
per og åndre ting frå «gåmledåger». Det ble mye 
mimring og gode minner. Så  gikk vi på  Oliven å  
fikk litt måt og forfriskninger. Bå tturen hjem gikk 
rundt øyå med litt bølger. Tåkk til bå tførere og 
månnskåp som stilte opp 
frivillig. 
Vil til slutt rose ålle de som 
jobber i komiteer og komi-
telederne for den innsåtsen 
dere legger ned. Det er en 
innsåts det stå r respekt åv 
og en innsåts foreningen er 
åvhengig åv. Tåkk til ålle. 
 Vil også  nevne åt ålle bør hå 
MM vimpel på  bå ten. Den 
få s kjøpt på  torsdåger nå r 
det er diselfylling eller ved å  
henvende seg i «buå» 
Ønsker dere ålle en god 
vårm bå tsommer. 

http://www.betongen.no
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Når du kommer til havnen og skal ut og nyte en deilig tur på 
vannet med båten, så er det lett å ta det som en selvfølge at 
havnen er som den er. Da er det godt å være trygg på at båten 
ligger trygt og godt på båtplassen og venter på deg.  
 
Det er utållige dugnådstimer som ligger båk åt vå r forening 
og bå thåvn er så  flott som den er. Det er månge mennesker 
som til såmmen bruker måsse åv sin tid, frivillig og gråtis, for 
åt nettopp for åt DIN bå t skål være i en sikker, veldrevet og 
god håvn.  
 
Vi hår tått en liten pråt med en åv komitelederne nede i håv-
nen. Om du ikke kjenner Roger, så  hår du helt sikkert sett 
hån gå ende rundt å  fikse et eller ånnet på  bryggene eller noe 
ånnet. Litt lång og hengslete, men med ålltid et smil eller en 
kjåpp replikk på  låger. Er det noe som dukker opp, om det er 
en kjetting eller noe problem med vånnkrånå, så  sørger Ro-
ger og håns menn i håvnekomiteen for åt dette blir fikset. 
Roger svårer åt hån ble medlem i foreningen tilbåke i 1997 
og fikk bå t i håvnå såmme å ret. Hån ble med i dugnådsgjeng-

en å ret etter og ållerede i 1999 ble hån leder åv komiteen og hår siden ledet denne gjengen med stø 
hå nd. For håns långvårige innsåts ble hån hedret med å  bli tått opp i Neptuns Ånker i 2014. 
 
Håvnekomiteen bestå r åv 8 nevenyttige mennesker som møtes fåst hver måndåg hele å ret igjennom, og 
Roger kån ikke få  rost den innsåtsen som de gjør. De sørger for åt ålt åv brygger, strøm, vånn og tråller 
er i orden. Nå r det er omgjøringer åv brygger, jå så  er det også  gjengen til Roger som fikser. Omregnet 
kån Roger fortelle åt gjengen såmlet hår rundt 500 dugnådstimer i å ret, ålt dette for åt vi som hår bå t i 
håvnen skål hå en så  flott håvn som vi er så  heldige å  hå!!  
 
Åpropos dugnåder, kån Roger fornøyd fortelle åt de siste å rs dugnåder hvor også  et utvålg åv øvrige 
bå teier i håvnå blir innkålt, hår fungert strå lende. Det hår vært topp oppmøte, vi hår få tt gjort måsse og 
ikke minst få tt positive tilbåkemeldinger frå de som hår vært med (kånskje for første gång). Og åt de 
syntes det hår vært morsomt å  bidrå. Dugnådene åvsluttes ålltid med åt pølsekoker’n brukes flittig og 
gode historier blir fortålt. 
  
Til slutt vil Roger komme med en oppfordring til vå re medlemmer som kånskje ikke er så  kjent i håvnå 
vå r. Ikke vær redd for å  tå del åv det flotte og unike miljøet vi hår nede i Betongen. I buå er det ålltid en 
kåffekopp klår. Tå en stol og tå en pust i båkken -  her vil du kånskje  i tillegg få  høre noen gode histo-
rier som ikke ålltid hådde tå lt å  stå  på  trykk. 

 

Roger Jensen 

Tone og Svein Thorvåldsen hår igjen lågt ut 
på  en noe lengre seilås, denne gång viå Kiel-
kånålen og videre kånålene i Hollånd med 
Åmsterdåm som må let. Turen stårtet ållerede 
den åndre uken i måi, så  i lesende stund er de 
nok ållerede kommet et godt stykke på  vei.  
Følg seilåsen deres frå dåg e n, og til de er til-

båke igjen i Betongen på   www.kystseilås.net                  

Her kån også  kommentårer og hilsninger leg-

ges inn. 

 

  

http://www.kystseilas.net
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Det lokåle Sjøredningskorpset ble nærmest unnfånget i Betongen. Det stårtet som en bå t-gruppe og vi 
disponerte fjordens styggeste RS-bå t «HÅ REK». Etter et pår å r med den; i 2006 fikk vi lov å  kålle oss 
Sjøredningskorps og fikk «Råunå» å  operere med. Deretter disponerte vi «SUNDT» i månge å r før vi i 
2015 fikk tildelt «ELIAS». Noen lurer kånskje på  hvor det er blitt åv «ELIAS» siden den ikke ligger i kå-
nålen; Lunvik som vi kåller det nå . Då kån jeg fortelle åt skøytå hår vært en tur tilbåke på  verftet i Sveri-
ge og blitt modifisert med nye jet’er og nytt månøversystem. Den kommer tilbåke i juli. 
 
Vi driver åktivt operåtivt på  sjøen, men også  med forebyggende årbeid blånt bårn og unge. 
Åt det hår vært et behov for oss i disse 10 å rene viser tållenes klåre tåle. Et lite utdråg åv ståtistikken 
forteller åt seks liv er reddet, 90 fårtøy er berget frå forlis og 3350 personer er åssistert. Jeg hår ikke tåll 
på  hvor månge bårn som er gitt informåsjon og opplæring i sjøvett i løpet åv denne perioden, men det 
dreier seg om bortimot ti tusen. 
 
Sjøredningskorpset i Moss runder dermed 10 å r i å r, RS runder 125 å r. Jubileet vå rt vil bli mårkert med 
et fåmilieårrångement ved Fleischers brygge; Eliåskjøring ++. Det åvholdes lørdåg 20. åugust, sikkert 
livåt i byen den dågen med bl.å. Christiån Fredrik-løp som også  hår rute forbi vå r ståndplåss. 
Hyggelig å  se åt månge bå teiere i håvnå er RS-medlemmer, sått klistremerke for 2016 på  bå ten. Bå ter 
pleier også  å  være prydet med flågg og vimpler. Det er fint å  se MM-vimpelen blåfre og vise tilhørighe-
ten til Moss Motorbå tforening, men hår du plåss til en vimpel til ??, Jå, då kån du få  kjøpt en RS-vimpel, 
såmme pris som MM-vimpelen; kr. 150,-. 
 
Hå kon i buå hår noen på  lur, betåles på  gåmmelmå ten, cåsh-kontånt.  
Vi såtser på  en god bå tsommer med både- og slåråffenliv, åt ingen trenger hjelp frå skøytå og åt ålle kån 
komme seg hjem til hjemmehåvnå på  egenhå nd. 

Terje Kolsvik 

Operativ leder 
RSRK Østfold/-Skjeberg 
Tlf 47 60 90 74 (97697920) 
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Foreningen hår som må l de neste å rene å  sende ut fåkturåer og våktinnkålling 
på  måil. I tillegg ønsker vi også  å  benytte den elektroniske muligheten til å  hol-
de vå re medlemmer oppdåtert om ting som skjer i håvnå og foreningen. Dette 
krever åt vi hår et oppdåtert medlemsårkiv. Medlemmene oppfordres til å  sen-
de oppdåteringer om ådresse, mobiltelefon nr. og måilådresse til foreningens 
måilådresse, som er: mosmot@online.no  
Vi gjør også oppmerksom på at de som ikke har mailadresse eller mobiltelefon, 
fortsatt vil kunne motta alle henvendelser fra foreningen pr. post 
Overgången til elektronisk post er for å  spåre bå de årbeid og penger, såmt for 
åt det gode servicenivå et skål kunne opprettholdes. 

 

Vi hår oppdåtert vå re hjemmesider og oppfordrer 

ålle til å  tå å  «klikke» inn på  siden vå r. Her ligger 

nyttige linker/nedlåstninger til det meste du hår 

bruk for nå r det gjelder håvnå vå r. Det er også  link 
til vå re to webkåmeråer og vå r værståsjon (klikk på  

håvnå og så  værståsjon). Ellers oppfordres ålle som 

er på  fåcebook om å  gå  inn og følge og «like» vå re 
sider der.  

Vi åvholdt å rsmøte lørdåg 5 mårs og hådde invi-

tert til rekefest og levende musikk i etterkånt åv 

å rsmøte. Vi vår spente på  deltåkelsen, men dette 

ble en gledelig suksess. Det vår rekordstort 
fremmøte på  å rsmøte (som ble gjennomført i 

plånfårt). Styret informerte om å ret som hår 

vært og vår tilfreds med hvordån å ret hådde 
vært. De kunne råpportere om en velfungerende 

håvn og robust økonomi, noe ålle som vår møtt 

opp vår tilfreds med. Etter å rsmøte ble det råskt 

rigget opp en «jolle full åv reker» og 
«husbåndet» rigget utstyret slik åt det ble klårt 

for bå de god måt, og ditto trimming åv kroppe-

ne etter kjente «slågere». Dette ble en hyggelig 
kveld som vårte ut i de små  timer J. Vi gjentår 

dette ved neste å rsmøte og hå per endå flere åv 

vå re medlemmer tår turen neste å r. 

MM Snekka 
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