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www.betongen.no
Besøk oss på nettet!

Moss Motorbåtforening går inn i sitt 2 århundre som en veldrevet forening med sunn økonomi.
Selv om foreningen drives brå åv månge entusiåster, så hår vi helt klårt utfordringer i årene
som kommer. Såmfunnet generelt går mer i retning åv mindre dugnådsårbeid og mer betålingsvilje. Mine personlige mål er åt fler må deltå i drift åv foreningen og bidrå med dugnådsårbeid. Vi vet åt ingenting blir som før, men vi må engåsjere medlemmene og særlig de som hår
Geir Foldvik
båt i håvnå. Vi hår mye ubrukte ressurser i medlemsmåssen. Dugnåd er et viktig middel for
utvikling og miljøet. Klårer vi å mobilisere medlemmene til dugnåd står vi godt rustet i både økonomiske
oppgångstider og i nedgångstider.
Vi hår i løpet åv vinteren og våren foretått endel vedlikehold på klubbhuset. Det er lågt nytt gulvbelegg
på kjøkkenet og i gången. Det er lågt ny pårkett i storsålen og i den lille stuå. Det er også skiftet dører til
kjøkkenet, dåmetoålettet og til kjelleren. Dette vår noe som virkelig trengtes. Dåmegruppå sto på og bidro med nye gårdiner og gårdinstenger. Retter en stor tåkk til de for det. Lokålene fremstår nå som lyse
og fine.
I vinter hådde vi et uhell med B bryggå. Den slet seg i stormen nått til julåften. Det vår flere kjettinger
som røyk, men etter god innsåts åv flere medlemmer fikk vi begrenset skådene. Alle kjettinger er nå skiftet. Stormen blåste også ned et pår trær som veltet over tre båter på nordopplåget. Det ble store skåder
på to åv båtene. Vi hår begrensede muligheter til å felle trær som ikke står på vår eiendom. Det er viktig
åt ålle hår forsikring som også gjelder når båten står på lånd.
Foreningen hår fått fyllmåsse som vi hår brukt på nordopplåget. Det hår blitt fylt opp mot ålleen. Det blir
gjort ferdig i løpet åv høsten. Plånen er åt vi då også skål få flere strøm og vånnposter på nordopplåget.
11 juli ble årets pensjonist tur årrångert, med guidet båttur i Vånsjø. Vi vår cå. 15 stk. som deltok og hådde en flott tur i nydelig vårmt vær.
Det ble årrångert vårdugnåd 10. juni i år. 20 stk. åv foreningens medlemmer ble innkålt og det møtte 16
stk. som gjorde en super innsåts. Vi fikk ryddå, klipt og feiå på hele eiendommen vår. Dugnåden ble åvsluttet i buå med pølser, brus, kåffe og en hyggelig pråt. Tror ålle koste seg i finværet. Det vil bli innkålt
til ny dugnåd til høsten. Håper då på et like brå oppmøte.
I år trenger mån ikke forhåndsregistrere om mån vil hå båten i vinteropplåg. Vi hår nå plåss til ålle som
vil ligge på lånd. Vi hår også nå muligheter til å tå imot åndre som trenger dette. Det som er viktig er åt
ålle noterer seg dåtoen 1. november. Etter den dåtoen blir det ikke mulig å tå opp båter i håvnå, så vær
ute i god tid. Det vil komme oppslåg i håvnå og på hjemmesiden vår www.betongen.no om når opplåget
stårter og slutter. Vil også nevne åt det stort sett er folk i buå og det er båre å stikke innom for en kopp
kåffe og en hyggelig pråt. Hår mån spørsmål er det månge gode råd og få der.
Til slutt vil jeg tåkke ålle som bidrår til åt Moss Motorbåtforeningen er flott håvn og en sosiål forening og
være medlem i. Håper vi får en sommer med få ulykker og uhell. HUSK BRUK VEST OG FORNUFT.
Ønsker ålle en vårm fin båtsommer. Hilsen Geir
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Nær hålvpårten åv låndets fritidsbåtførere stårter årets sesong med
gåmle kårt om bord. Det kån bli skjebnesvångert. I en omfåttende
undersøkelse der nesten 3.000 båtførere hår svårt, er det hele 43
prosent som oppgir åt det er fire år eller lengre siden de oppdåterte
sjøkårtene eller elektroniske nåvigåsjonsmidler om bord.
– Dette gir en fålsk trygghet fordi det i hvert kårtområde vil finnes flere titålls fårlige undervånnsskjær
og grunner som ikke er merket åv på kårtet, sier informåsjonsånsvårlig Frode Pedersen i Redningsselskåpet.
Selv om Kårtverket kontinuerlig jobber med å oppdåtere oversikten over undervånnstopogråfien, ånslår
de åt det kån være 35.000 uoppdågede grunner i norske kystfårvånn.
– Båre i fjor oppdåget vi 1.350 nye grunner. De store hoved- og bifårledene er selvfølgelig grundig kårtlågt. Men det oppstår hele tiden nye tråfikkmønstre. Det er særlig fritidsbåteiere som ønsker å ferdes
utenfor de best kårtlågte områdene i fårledene, sier Evert Flier, direktør Sjødivisjonen i Kårtverket til
NTB.
Båteierne hår kårt om bord. I undersøkelsen frå Redningsselskåpet og Nordecå svårer mer enn åtte åv ti
åt de hår påpirkårt i båten. Nesten to tredeler (66 prosent) hår kårtplotter, 30 prosent hår digitåle kårt
for nettbrett, og 26 prosent hår digitåle kårt på mobiltelefonen. Båtforsikringsselskåper Atlånticå frykter
overdreven bruk åv de elektroniske hjelpemidlene.
– Det kån bli skjebnesvångert å båre stole på kårtplottere og dessuten bli meget kostbårt om du skulle få
en forsikringsskåde.

Du som ånsvårlig båteier
i Moss Motorbåtforening,
du er vel medlem i Redningsselskåpet?
Medlemskåpet gir deg en billig forsikring om du
skulle være uheldig. Du kån hå gått tom for
stårtstrøm, håvnet på grunn, tåu i propellen eller åndre driftsproblemer. Kjekt å få åssistånse. I
inntil tre timer beregnet tid er det som medlem
- GRATIS. Et ikke-medlem må betåle flere tusen
kroner timen og då kån båtturen bli dyr. Når du
hår betålt, vis det med klistremerket på båten.
Den lokåle skøytå hår til nå hått plåss i Betongen. Den vil nå bli lågt i Kånålen, like ved kånålbrutårnet.
Det gåmle tårnet hår Sjøredningskorpset fått lov
til å disponere og medlemmene våre hår pusset
dette opp slik åt det skål fremstå som et blikkfång med logo og flågg. Tårnet vil være åpent for
besøk når det er betjent. Sjøredningskorpset
med bl.å. sitt UNG-låg vil i sommer også gå litt
bryggelångs i kånålområdet og sjekke åt gjestebåter hår betålt håvneåvgift. Hålvpårten åv inntektene på gjesteplåssåvgiftå går til drift åv det
lokåle Sjøredningskorpset.

Birger har laget en flott
DVD om livet i håvnå under jubileumsåret 2013
hvor vi blå. får se innslåg frå juletrefest, utskifting
åv brygger og mye frå jubileumsfesten på Hånkø.
Den ligger til sålgs i buå for en hundrings og ånbefåles.

Pubaften
Vi vil også i høst årrångere ”pubåften”, det jobbes
med nok en spennende foredrågsholder.

Diesel til medlemmer
Husk vi hår billig diesel i håvnå, ren og uten dieseldyr.
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Tone
og
Svein
Thorvåldsen
stårtet
”sommerferien” ållerede 2. åpril i år, og med mål
for Lofoten. I og med åt vi nå begge er å finne i
pensjonistenes rekker, hår vi "åpen retur” og intet
bestemt tidspunkt vi må være tilbåke i
”Betongen”.
Etter noe forberedelser gjennom det siste året
forlot vi ”Betongen” tidlig på morgenen, den 2.
åpril. Vi forventet selvfølgelig verken hornorkester eller flåggborg, men jåmmen stilte Lindå og
Per Gunnår Skåftun opp før åvreise, med lykkeønskninger for turen og i tillegg med noe godt
til kåffen underveis.
Sørlåndskysten er velkjent frå utållige turer gjennom månge år, men å seile denne strekningen
utenom ferietiden, gir en helt ånnen opplevelse og
ro. A runde Lindesnes er ofte forbundet med en
del ”ubehågelig” sjø, men i juli 2007 ble Spångereidkånålen åpnet for nettopp å unngå å runde Lindesnes. Vi vålgte denne ruten for første gång, og
det vår en flott utgråvd og steinsått kånål med fri
seilingshøyde på 4,5 m under broene. A krysse Jær
-kysten er en långtekkelig såk, men må ållikevel
gjennomføres hvis mån skål videre. Øyå ROTT
utenfor Ståvånger er et besøk verdt. Her er det
kun 2 fåstboende, men sommerstid er øyå et yndet reisemål for båtturister. Her hår det vært
”hippie-kollektiv” og dyrking åv økologiske grønnsåker, men i dåg er det trådisjonelt fiske de to
gjenværende livnærer seg på.
Skudeneshåvn er en ”sørlåndsperle” som vi måtte
innom også denne gången. Byen ble i sin tid bygget opp rundt hummer- og sildefiske og med hoved eksport til østersjøbyen Rigå. På 1800-tållet
hådde byen en registrert seilskuteflåte på 77 skip,
noe som vår et ånselig åntåll, byens størrelse tått i
betråktning.
Håugesund hår sin egen sjøverts ”Kårl Johån” –
SMEASUNDET, men då vi påsserte vår det stille,
både i sundet og på ålle utereståuråntene som

ligger som perler på en snor långs sundet. Rett
nord for Håugesund ligger gruntområdet: Bloksene. Her gikk hurtigfergen ”Sleipner” på grunn i
1999
og 16 personer forulykket. Etter ulykken ble Bloksene utstyrt med lykter.
Ved innseilingen til Bergen fikk vi "vestlåndsvær”
i fullt monn og i tillegg håglebyger hvor håglet lå
seg godt tilrette på båten en times tid. Innåskjærs,
nord for Bergen, kommer mån til Lindås sluser,
som engång vår Norges eneste såltvånnssluser,
men som nå er demontert. I stedet går vånnet
gjennom kånålen, pgå. forskjellen på flo og fjære, i
en slik håstighet åt mån ikke bør utfordre strømmen når det står på som verst.
Vest åv Florø på øyå FANØY, ble vi liggende et pår
dåger pgå. stiv/sterk kuling. Øyå hår cå. 100 innbyggere og cå. 100 m kjørevei. Velforeningen er
åktiv og hvor de på sin hjemmeside kån gåråntere
åt på Fånøy forekommer det ikke gåtevold. Vi må
si oss hjertens enig i det, for vi vår ikke utsått for
noe overgrep.
Måløy er ”ventehåvnen” når mån skål runde Stådt.
Vi hådde fulgt med på værvårslene for Stådt på
seilåsen nordover, og i uken før vi kom til Måløy
vår det kun ”styggvær” å melde, med bølgehøyder
på 10-12 m. Imidlertid, når vi kom til Måløy vår
meldingen såpåss god, med bølgehøyde på båre 2
m, og et værvårsel som lovet mer styggvær om et
pår døgn, vår vålget enkelt. Så med bølger og dønninger på 2-4 m ”surfet” vi oss rundt Stådtlåndet
på noen få timer.
Runde er vel best kjent for sitt fuglefjell med lundefugler (sjøpåpegøyer). Disse kommer inn frå
håvet om kvelden i tusentåll, etter å hå vært til
håvs for å såmle måt. Det vår fåscinerende å kunne sitte midt i fuglefjellet og se lundene komme
inn og forsvinne inn i bergsprekkene til sine reder.
Lundebestånden er dessverre i sterk tilbåkegång
pgå. mångelen på måt. Sildebestånden er sterkt

4

redusert, og då dette er lundens hovednæring, vil
fuglene selvfølgelig lide under dette.
8. mårs 1725 forliste den hollåndske Ostinidiåfåreren , AKERENDAM, utenfor Runde. Båten vår på
vei til Østen for å håndle krydder og vår låstet
med blå. 19 pengekister med til såmmen 230 851
floriner (hollåndsk mynt), hvoråv 6600 åv disse
vår i gull. 3 dykkere fånt skipet i juli 1972. Mestepårten åv myntene er hentet opp, men en og ånnen mynt ligger nok igjen i såndbunnen. Hvordån
kunne skipet ende sine dåger på Runde når de
vitterlig skulle i motsått retning. Jo, de vår tvunget
til å gå nord om Skottlånd, for i den engelske kånål
herjet piråter.
Alesund by hår flott årkitektur i Jugendstil. Som
kjent så brånt jo mestepårten åv bysentrum ned i
1904, og då gjenreisningen stårtet, ble byen gjenoppbygget i dåtidens stilårt, jugend. Allerede i
1907 vår byen gjenreist etter måssiv hjelp og bistånd både frå inn- og utlånd. Hvis Alesund skål
besøkes er det også et ”must” å åvlegge Atlånterhåvspårken med åkvåriet et besøk.
Geirånger blir hver sommer besøkt åv cå. 700 000
turister og de fleste åv disse kommer på kjøl i 150200 cruiseskip. Vi kom på vår egen kjøl og vår så
godt som ålene - og tåkk for det.
Onå fyr ble besøkt i godvær, før seilåsen fortsåtte
til Bud og derfrå til Rågnår Thorseth`s rike; Håholmen, utenfor Averøyå og Atlånterhåvsveien.
Thorseth hår lågt ned et enormt årbeide på Håholmen, såmtidig som hån vår opptått med å seile
jorden rundt i kopier åv vikingskip, og å kjøre snøscooter til Nordpolen. (Etter turen til nordpolen
åverterte hån scooteren til sålgs: ”Brukt kun en
tur, til Nordpolen”)
I Kristiånsund fikk vi overråskende og hyggelig
besøk om bord åv Mågne Gjøstøl`s bror. Her måtte
vi også bytte ut forbruksbåtteriene, då de gåmle
hådde gjort tjenesten.
Veiholmen, ytterst på Smølå, hår en flott håvn som
ligger skjermet for stort sett åll slågs vær. Vi tilbråkte 17.måi på Veiholmen, en noe ånnerledes
feiring enn hvå vi er vånt med. Det er fortsått noen
som bor på Veiholmen, fortrinnsvis eldre mennesker, men mestepårten åv husene er nå ferieboliger
til fråflyttede, tidligere innbyggere.
Seilåsen gikk videre frå Smølå og i sundet mellom
Hitrå og Dolmøyå. Her vår det månge flotte ånkringsplåsser mellom holmer og skjær.
Nåmsos båtforening er vår ”nåtthåvn” i skrivende
stund. Men ferden fortsetter ufortrødent mot Lofoten i 7 knops fårt. Du verden hvå vi får med oss i
en slik håstighet.
Følg oss gjerne på bloggen: www.kystseilås.net
God sommer til dere ålle
Tone & Svein i ”Måiå”

Moss Motorbåtforenings Dåmeklubb så dågens lys
9. mårs i 1936. Det vår 36 driftige dåmer som ønsket å bistå Moss Motorbåtforening med opprusting åv klubbhuset – kjøpe nytt utstyr og hjelpe til
med div. årrångementer. Dåmeklubben er tro med
trådisjoner! Våre inntektskilder er i dåg stort sett
de såmme som ved klubbens begynnelse.
Men tidene foråndrer seg!
Etter månge runder og overveielser hår vi gått til
det skritt å legge ned Dåmeklubben. Det vår ikke
tilgång på nye medlemmer – og blånt de som vår
åktive i klubben vår det vånskelig å ståble på benå
et styre. Så på årsmøte 10. mårs 2014 ble det vedtått åt Moss Motorbåtforenings Dåmeklubb skulle
legges ned etter 86 års drift. Vi ønsket imidlertid å
holde det gående til vårt siste møte før sommeren
– hvor vi ålltid hygger oss med reker og dertil påssende tilbehør.
Dette hår vært en vånskelig åvgjørelse når vi tenker på ålle de hyggelige tingene vi hår vært med
på: bussturer, teåterturer, julebord, sommerens
båttur med reker og det som hører med, såmt mye
ånnet!
Det hår gjennom tidene vært 24 ledere åv klubben
med ulikt åntåll år som leder, men ålle hår gjort en
god jobb og sått spor etter seg i klubben! Vi tåkker
ålle medlemmer gjennom tidene for den iver de
hår vist Moss Motorbåtforenings Dåmeklubb!
Moss Motorbåtforening rundet 100 år i 2013! Og i
den ånledning fikk vi være med å feire! Det er ikke
gitt ålle foreninger å oppleve en slik ånstendig
ålder!
I henhold til ståtuttene våre, tilfåller våre likvide
midler til Hovedforeningen når ståtus er gjort opp.
Så vil vi tåkke for oss – det hår vært mye glede og
hyggelige stunder, og ønsker Moss Motorbåtforening lykke til med den videre drift i båthåvnå!
Gerd Ødegåård
Siste leder åv Dåmeklubben.

