
  

 

www.betongen.no 
Besøk oss på nettet! 

Båtsesongen 2005 er for 
mange for lengst avsluttet,  
man har gått i vinterdvale 
og kanskje planlegging av 
neste sesong allerede er 
påbegynt. 

Ett tilbakeblikk på mitt 
første år som formann i 
Moss Motorbåtforening 
syntes jeg har gått utmer-
ket, ett godt fungerende 
styre og gode medhjelpere  

 i alle komiteer har gjort jobben så grei som jeg håpet 
den skulle være. Det er mange mennesker involvert i 
den daglige driften av havna, spesielt i den hektiske 
delen av sesongen, så takk til dere alle. 

Huset har i sommer fått ny farge, som buene for øv-
rig, slik at det blir en helhet, videre skal det fremover 
bli tak over den værutsatte verandaen. Og huset skal 
nå få en etterlengtet oppgradering innvendig, dette er 
nå på dagsorden vedr. prioriterte gjøremål. 

Som dere forhåpentlig har sett så har vi i denne se-
songen hatt en prøveordning med miljøcontainere i 
havna, dette for å ha en godkjent måte og bli kvitt 
miljøavfall på. Dette er et krav fra myndighetene, 
samtidig som vi ønsker å fremstå som en miljøhavn, 
derfor blir det en permanent ordning med en contai-
ner  på nordopplaget og en på søropplaget. Disse vil 
bli skikkelig merket slik at avfallsorteringen blir lett 
å utføre. Man må unngå å legge miljøavfall i søppel-
container fordi dette fordyrer vesentlig ved tømming 
og er i strid med mottaksreglene for søppelavfall. 

Til slutt vil jeg ønske alle en God jul og ett Godt nytt 
år. 

Øyvind W. Bakke 

 

Formann har ordet! 

Øyvind W Bakke 

God Jul 
og  

Godt Nyttår 
Ønskes dere alle 

fra 
 

Moss Motorbåtforening 

Vi har  ”arve t”  (gra t i s ) 
oppslagskassen som var i bruk 
som reklamemonter på Fleischers 
Brygge under byggeperioden. 
Her vil det etter hvert komme 
aktuelle oppslag/ skriv som angår 

havna og medlemmene. ”Kjøp og salg”- plakater fra 
medlemmene er også aktuelt å profilere her. Kassa er 
plassert ved gangveien i klubbhusets sydende. 

Ny oppslagskasse 

Det har i 
lengre tid 
ligget en 
del joller, 
k a n o e r 
og andre mindre farkoster i sivet ved utsettingsrampen 
v/ nordopplaget. Havnekomiteen anmoder eierne om å 
fjerne disse. Båter som ligger igjen til våroppryddingen 
eller hvor eierne ikke har meldt seg, vil bli fjernet. Rot 
litt i sivet så finner du kanskje jolla di før det er for 
sent. 

Forlagte joller i sivkanten 
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Moss Motorbåtforening vil på nyåret igangsette 
kurs til båtførerprøven. Det ligger vel nå i kortene 
at det fra politisk hold etter hvert vil bli krav om 
en eller annen form for opplæring for båtførere. 
Da kan det være lurt å være litt i forkant og skaf-
fe seg båtførerbeviset. 
 
Den som vil stå for gjennomføringen av selve 
kurset er ”AKVA KURSSENTER AS”. Pris på 
kurset er kr. 1.000.- pr. deltaker som omfatter 
utlån av kurskompendium, karter, passer, paral-
lellforskyver, samt sensoravgift til eksamen. Hele 
kurset, inklusiv 2 t. eksamen, er på 20 timer. Det-
te er en meget bra pris. 
 
I tillegg har vi et tilbud til dem som vil følge 
ovennevnte kurs fullt ut, men som ikke ønsker å 
gjennomføre eksamen. Det kan jo være mange 
medlemmer som har tatt båtførerprøven for 
mange år siden og som har båtførerbeviset, men 
som gjerne vil friske litt opp på kunnskapene. For 
disse vil prisen være kr. 700.- 

 
Kurset vil bli gjennomført i 
MM`s lokaler i Betongen flg. 
torsdager: 19.1.  26.1.  2.2.  
og 9.2. Start kl. 1900.  På-
melding innen 8. januar til 
Bengt Jacobsen tlf. 98469901, 
eller Svein Thorvaldsen tlf. 
41400771. Eller E-Mail: Post-
master@betongen.no 
Så til det viktigste: Vi opp-
fordrer alle våre damer med 
tilknytning til båthavna om å 
melde seg på kurset. Har dere 
tenkt over hva dere gjør hvis 
skipperen (som regel mannen) 
er ute av stand til å føre båten 

når dere er ute på sjøen ? 
 
Er interessen stor nok blant dere damer, vil vi 
igangsette et eget damekurs. Da er det ingen 
unnskyldning for ikke å melde seg på.  Prisen på 
kurset vil bli det samme, men med andre datoer. 
 
Viser det seg at dette båtførerkurset ”slår an” er 
Akva Kurssenter villig til å gjennomføre både 
VHF-kurs og førstehjelpskurs for båtfolk. Dette 
vil vi eventuelt komme tilbake til. 
 
Men først, kvinner og menn, meld dere på båtfø-
rerkurset. 

B r y g g e n e 
våre er ut-
satt for sto-
re belast-
ninger pga. 
bevegelser i 
forbindelse 
med sjø-
g a n g e n . 
Bedre blir 
det ikke når 
enkelte bå-
ter ute i Sundet holder hastigheter som er både  3- og 
4-dobbelt av det tillatte. For å bøte litt på dette er det i 
havnereglementet tatt inn en bestemmelse om at alle 
båter skal ha strekkavlastere. Langt de fleste har dette 
i orden, men det er faktisk noen få som ikke har mon-
tert dette på tauene sine. Avlasterne kan være av enten 
gummi eller av fjærtypen. Havnekomiteen ber om at 
dette går i orden straks for de det gjelder. Neste sesong 
vil dette bli sjekket og hvis det da fortsatt ikke er i or-
den vil det bli vurdert å få det utført for båteiers reg-
ning. 
 Havnekomiteen minner også om at ”røde kab-
ler” (plastikk skjøtekabler for innebruk) ikke skal bru-
kes i forbindelse med tilkopling brygge/båt. Bruk gum-
mierte kabler som er beregnet for utebruk  og som tåler 
en vannskvett. 

Båtførerprøven 

Strekkavlastere 

KNBF er, som landsomfattende organisasjon, en av hø-
ringsinstansene i saker som gjelder kysten vår. Vi skal gi 
en kort oversikt over aktuelle lokale saker som vi fra vår 
forening har jobbet eller jobber med. 
Blåskjellsaken. 
Nordic Shell Holding har søkt om konsesjon for blå-
skjellproduksjon. 
Nye hekkeholmer. 
Forslag om vern av 20 nye hekkeholmer for sjøfugl 
langs Østfoldkysten. 
Verneplan for Ytre Hvaler. 
Møte med miljøavdelingen hos Fylkesmannen i Ø. 
Kystforum Østfold. 
Revisjon av Kystsoneplan for Østfold. 
Båttreff i Horten. 
Årlig åpning av båtsesongen.  
Regionsmøter. 
Vanligvis 5 –10 møter i året. 
Mer om disse saker kommer i neste nummer til våren. 

KNBF - Region Øst 
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Huset vårt har i høst skiftet farge fra hvitt til rødt. Tanken bak fargevalget er at vi ønsker en gjennomgående lik 
farge både på huset og havnebua.  Jobben er utført på dugnad av egne medlemmer. Noen småting står igjen, 
dette vil bli utført på dugnad til våren. I tillegg er samtlige vinduer og kledningen på østveggen skiftet ut i løpet 
av året. Denne jobben er utført av et av våre medlemmer som er fagmann på området. 
I høst og vinter vil det også bli utført omfattende oppussing-  og utskifting av møbler innendørs på huset. Her er 
også damegruppa engasjert for å finne frem til de rette kombinasjoner. I tillegg vil taket bli ”trukket  ut” over 
verandaen på østveggen, både for å beskytte vegg/vinduer, men også for å gi et bedre tilbud til de av medlem-
mene som fortsatt røyker  

Som sikkert de fleste av dere har observert 
så har Kystlaget Moss,  med sine båter opp-
rettet ny hjemmehavn på Rosnæstangen. I 
den forbindelse har de lagt ned vann- og 
kloakkledning fra kummen rett nord for vår 
kran, i vannet langs D-brygga på dennes 
nordside og til sitt nye tilholdssted. Vi øns-
ker Kystlaget lykke til med deres nye tilvæ-
relse. 

Huset vårt har skiftet fra hvitt til rødt! 

Nye naboer i øst! 

Ny båthenger på plass i havna! 
 
MM har anskaffet seg en sårt 
tiltrengt ny båthenger for 
transport av båter innenfor 
havneområdet. Det er en 
kjensgjerning at medlemmene 
skaffer seg større og tyngre 
båter og da må også transport-
utstyret være dimensjonert 
tilsvarende. Hengeren koster 
kr. 160.000.- men man regner 
med at denne dekker behovet 
i mange år fremover. 
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Innføringen av kortterminalen i forbindelse med dieselkjøp 
har vært en ubetinget suksess. ”Pengestrømmen” er nå mye 
enklere å kontrollere, og kassereren er blid som ei sol. Det 
vil også for sesongen 2006 bli anledning til å betale med 
kontanter, selv om det oppfordres sterkt til å bruke kort.  
Andre tjenester og kjøp i havna kan også betales med kort 
hvis man ønsker det. 

Plastikkort - nå også i havna 

MM har en aktiv og interessert festkomité som er 
ansvarlig for våre sammenkomster av det mer lystige 
slaget. Tidligere arrangerte vi bla. både pussefester 
og juletrefester for voksne, men ”tiden” ser ut til 
også å ha innhentet oss, og interessen for det som 
arrangeres er i sterk tilbakegang.  
Høstens rekefest var, som alltid, vellykket, men med 
totalt 40 påmeldte og herav kun 17 medlemmer (av 
en medlemsmasse på over 700), må vi gå i oss selv 
for å finne ut hva som kan gjøres annerledes for å få 
med flere medlemmer. Vi er sikre på at det er mulig 
å få med mange flere, men vi er usikre på hvilket 
”puff” som skal til for at dere medlemmer ønsker å 
være med. 
Styret vil derfor oppfordre alle dere som har noen 
tanker om dette, om å ta kontakt med oss, eller til 
formannen i festkomiteen, Tom Kjell Hansen, direk-
te på tlf. 9929 0708, eller mailadr: tkjel-h@frisurf.no 
Det som foreløpig for neste år er planlagt av fester/
aktiviteter av festkomiteen og aktivitetskomiteen i 

samarbeide, er årsmøtefesten (4.3.06 kl. 2000) og 
rekefesten på høstparten. I tillegg vil vi ”dra i 
gang” en sommerfest i havna, St.Hansaften. Her 
blir det grilling på felles grill, leker for barna o.l. 
Blir det regn, trekker vi inn i partyteltene som blir 
satt opp. Når festen etter hvert er slutt, kan man 
f.eks. gå i båtene å legge seg. 
I tillegg blir det temadager om utstyr (bla. fra 
Bosch og HH) den 6.4.06  kl. 1930 og vedlikehold 
av båt den 7.9. kl. 1700. 
Styret håper med dette at fest-/og aktivitetskomite-
ene får lønn for strevet og at flest mulig møter opp 
på arrangementene. 

Fra fest og aktivitetskomiteen 

Ønsker du deg stekeovn i båten, men mangler plass. Ta det med ro - du 
kan likevel få nystekte rundstykker, nybakt brød, bakte eller fløtegrati-
nerte poteter. Løsningen er primus bakerovn.  
Ovnen plasseres ganske enkelt direkte på varmekilden. Termometeret i 
front gir deg full kontroll. Dette blir som å steke i 
k o m f y r e n 

hjemme. Ba-
kerovnen er 
laget i alumi-

nium og leveres med to langpanner som standard-
utstyr. Brødformer og trekk er tilgjengelig som 
ekstrautstyr. Panner og former har non-stick be-
legg som gjør renholdet enkelt. 
 
Tar du med deg denne utgaven av snekka får du et 
godt avslag hos Jacob Jahnsen AS. 

Har du liten plass i byssa? 
Her er årets julegave. 

Bredde Høyde Dybde 

25 cm 24 cm 25 cm 

M M Snekka 
Ansvarlig redaktør: 
Øyvind W Bakke 
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Ta kontakt og tips oss 

om nyheter 


