www.betongen.no
Besøk oss på nettet!

Formann har ordet.
En ny båtsesong står for tur, og en
noe treg start på båtpussen må vel
den kalde våren ta skylda for.
Selv om vi har vært igjennom en
lang og kald vinter, så har det vært
aktiviteter i havna.
Aktivitetskomiteen med Bengt i spissen har gjennomført ett kurs i båtførerprøven med hele 50 deltagere. Dette har vært udelt positivt og tydeligvis
ønsket av våre medlemmer. En oppfølger til høsten
kan bli aktuelt, nå som det ser ut for at det blir
obligatorisk med båtførebevis.
Lokallaget av Redningselskapet jobber for å etablere ett sjøredningskorps i Moss, de har fått tilsagn
om en redningsskøyte med ønske om tilholdssted i
Betongen.
Moss Motorbåtforening vil tilrettelegge for en slik
aktivitet i vårt nære farvann, og ønsker skøyta velkommen.
En fortsettelse av vedlikehold av bygningsmassen
vil også i år være en viktig del av dugnadsarbeidet,
ytterligere ett strøk med maling på dieselbygget og
klubbhuset er noe av dette arbeidet.
VIKTIG- Riktig sortering av miljøavfall i miljøcontainere må påsees, dette er godt merket slik at
det bør kunne la seg gjøre og legge avfall fra seg
på rett sted.
Ønsker alle en riktig god båtsommer.
Hilsen
Øyvind W. Bakke

Hallo fra båtplasskomiteen.
Vi har pr. dd. full havn. Dvs. ingen ledige plasser.
Dette er fint for foreningen men dårlig nytt for dere
som går med planer om å bytte til større/bredere
båt. Vi ber om at dere som har slike planer tar kontakt med båtplasskomiteen, slik at dere blir satt opp

Første kvinne i styre
På årsmøtet i MM den 4.mars iår
ble en kvinne innvalgt i hovedstyre
for første gang i MM`s snart 100årige historie. På tide vil mange
hevde, og det kan vi jo bare slutte
oss til. Vi vil med dette ønske
Catrine Tuft velkommen i
MM`s styre.
(sth)

Nye Gaster av Neptuns Anker
I forbindelse med årsmøtet, den 4. mars i år, ble det utnevnt 2 nye ”Gaster av Neptuns Anker.” Dette er en utmerkelse som Neptuns
Arne Ødegaard og Martin Bjørkholt
Ankers orden, etter nøye
overveielser, gir til medlemmer som over lang tid
har gjort en ekstra stor
innsats i foreningens tjeneste. Vi vil med dette
gratulere de 2 nye gastene, nemlig Martin Bjørkholt og Arne Ødegaard.

på en liste. Det er i dag 4 stk. som står på denne listen.
Minner også om havnereglement Punkt nr. 2. Ved bytte
av båt, større eller mindre skal båtplasskomiteen informeres på nytt søknadsskjema. Dette gjelder også ved
salg av båt.
Punkt nr. 6. Båter skal ha 4 strekkavlastere dimensjonert etter båtens størrelse/tyngde.
Båter med baugspyd må fortøyes slik at spydet ikke stikker inn over brygga. Dette pga. faren for at noen, spesielt
barn går/løper inn i det og skader seg.
Slepejoller skal ikke fortøyes foran / bak båten og heller
ikke lagres på brygga.
God sommer! Hilsen Båtplasskomiteen
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Opprydding

Vakthold

Når båtene har kommet ut i
sitt rette element, er det viktig å ikke glemme og rydde
opplagsplassen etter seg.
Husk at plassen om sommeren brukes til parkeringsplass for biler og at vi alle
vel er interessert i at området ser presentabelt ut. Alle båter skal være ute innen
1.6. og max èn uke deretter skal opplagsutsyr være
fjernet. Hvert år blir det kjørt minst et lastebillass
med opplagsutstyr for flere tusen kroner på fyllinga.
Det håper vi at vi kan unngå i år.

Båtsesongen er allerede godt i gang,
og det betyr at det igjen ligger store
verdier på vannet i havna vår. Dessverre har det nå blitt slik at båthavner
de senere årene er svært utsatt for
tyverier fra regelrett ”bander”, som
livnærer seg på slik virksomhet. Vi
har i svært liten grad vært utsatt for
tyverier av, og fra båter, men det
skyldes selvfølgelig at vi har et effektivt vakthold, og
at dette er kjent av kjeltringene.
Derfor må ”trykket” fortsatt holdes oppe, og de aller
fleste som går vakt gjør dette på en samvittighetsfull
måte – og følger vaktinstruksen som ligger i vaktbua.
Men dessverre er det nok noen som sluntrer unna og
ikke følger opp slik de skal. Det er svært viktig at
”rundene” gåes som beskrevet i instruksen. Litt flaut
hadde det vel vært hvis en båt eller motor ble borte
akkurat den natten da du gikk vakt.

Joller i sivet
I forrige utgave av ”Snekka”
ble eierne av diverse småbåter, joller og kanoer, som
ligger henslengt i sivet ved
utsettingsrampen ved nordopplaget, anmodet om å fjerne disse innen våroppryddingen iår. Våroppryddingen
er nær forestående. Hent båtene deres før det er for

KNBF
Båttinget fattet følgende resolusjon: se KNBFhjemmeside
Båtforbundet vil gå inn for obligatorisk registrering av
fritidsbåtene og at det kommer krav om kompetansebevis for båtførere.

Amnesti til ”Radiopirater”
Har du VHF i båten som ikke er registrert på deg , kanskje en som satt i båten da du kjøpte den, eller at du ikke har tatt det obligatoriske VHF-sertifikatet du må ha for å bruke en
slik innretning? Ikke fortvil, hjelpen er nær.
Under forutsetning av at du melder deg på til VHF-kurs til høsten, gir Telenor anmesti for
(lovlig) bruk av din VHF fra påmeldingstidspunktet og ut september mnd. i år. Aktivitetskomiteen v/ Bengt har allerede inngått avtale med Akva kurssenter, (de som holdt båtførerkurs for oss i vinter) om at de står for gjennomføringen av kurset. Kurspris er kr. 1100.I tillegg kommer Telenors konsesjonsavgift på kr. 590.- Kurset starter 21.9. kl. 1800 på
MM`s klubbhus. For de av dere som ikke har VHF ennå, men har planer om å skaffe seg
en etterhvert, bør også delta på det samme kurset. For dere er påmeldingsfristen satt til
1.9.
For ytterligere informasjon/påmelding, ta kontakt med Bengt Jacobsen, tlf. 984 69901,
eller mail: bengtj@frisurf.no
Viktig: Det må sendes èn felles søknad til Telenor på samtlige deltakere fra MM (for de
som ønsker amnesti). Det er derfor viktig å kontakte Bengt snarest, slik at ha kan sende
denne søknaden før båtsesongen ”tar av” for alvor og at VHF`en dermed kan brukes lovlig i sommer.

Sjøkart
Tomm Otto Strøm minner om at tiden nå er inne til å bestille sjøkart. Vi har forhandlet oss frem til 30% avslag, så dette er jo noe
som virkelig monner. Jo flere som bestiller, jo flere å dele ekspedisjonsgebyrer og forsendelse på, jo billigere blir det. Ta kontakt
med Tomm Otto på tlf. 9527 1450, slik at ferske kart ligger klare i
båten til sommerferien.
(sth)
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Lofoten - våren 2006
Vi som er i den heldige situasjonen å ha båt, prøver gjerne også fiskelykken fra tid til annen. Noen
får fisk, andre ikke, men mange forteller om den ”sværingen” som de ikke fikk opp.
Tekst og foto: Svein Thorvaldsen

Ja, for noen ”strekker armarna inte till” som det heter
i den svenske visen. 4 medlemmer i MM ville gjerne
ha bevis for det – at armene helst ikke strakk til – og
dro like gjerne til Stamsund i Lofoten i tiden 1. – 5.
april, for å prøve fiskelykken der. Kontakt med rorbueier Jan Erling var opprettet og utprøvd også året før
av medlemmer i MM, og de hadde bare godord å si
både om oppholdet og fiskelykken.
Gjestfrihet
Nordnorsk gjestfrihet fornektet seg ikke. Vi ble hentet
på Leknes flyplass av Jan Erling i hans campingbil,
privatbilen ble for liten til 4 grove kæll med ditto kofferter og fiskeutstyr. En halvtimes kjøretur i flott vinterlig vær tok oss til ”bua” i Stamsund hvor vi forhåpentligvis skulle spise fisk 3 ganger om dagen i nesten
èn uke.
Stamsund
Stamsund er en liten, men hyggelig plass, hvor tiden
kanskje står litt mer stille enn hva vi er vant med her
hos oss. Men hva gjør vel egentlig det. Kanskje det er
best slik. Anløp av Hurtigruta 2 ganger i døgnet.
Nordgående på ettermiddagen, sørgående på kvelden.
Gamle fotografier som var hengt opp i bua fortalte om
en tid og aktivitet som var en helt annen enn det den
er i dag. Når fisken ble borte, ble også livsgrunnlaget
til tusener av fiskere også vekk. Det er en skjebne de
dessverre deler med mangt et fiskevær langs vår kyst.

Flott vær
Vi berømmet verten for det utrolig flotte været han
hadde skaffet tilveie i anledning besøket sørfra, men
vi fikk klar beskjed om at det kunne forsvinne like
fort som det hadde kommet. Hadde vi vært der en
uke tidligere, hadde vi knapt kunnet gå utenfor døren,
langt mindre reise ut på havet for å fiske.
Imidlertid ble det nå slik under hele oppholdet at vi
hadde drømmevær med blankt hav, sol, og god temperatur, bortsett fra etpar timer en ettermiddag hvor
det kom en snøbyge.
Båter og kart
2 båter var stilt til vår disposisjon under hele oppholdet, så her var det bare å gå igang. Gode tips om fiskeplasser inntegnet på kart fikk vi også med oss.
Vel ute på havet, dog ikke nødvendigvis så langt fra
land, var det bare å vente i spenning. Fisken lot ikke
vente på seg. Torsk, kysttorsk, i størrelse ca. 2 til 8
kg. ble dratt over ripa på svenskepilker på 400-750
gram. ”Sværingene” uteble denne gangen, men får
man nok ”småfisk” er jo heller ikke det å forakte.
Fisken ble filetert, frosset ned, og flybåren hjem til
mang en god torskemiddag.
I tillegg ble det vel spist fisk nesten 3 ganger daglig,
pluss fiskesuppe som ikke lå noe etter for den som
”Engelsviken” er kjent for.
Ny tur til Lofoten til neste år er allerede på planleggingsstadiet, og det er plass til flere!!
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BLI MED Å SKAP TRYGGHET PÅ SJØEN
Redningsselskapet ønsker å satse på et sjøredningskorps i Moss. Etter at Båtgruppen i Moss krets
av NSSR i fjor viste litt til den aktivitet som kan skapes i distriktet og som i tillegg hadde et primærønske
om å være en trygghetsberedskap på sjøen, vil det nå
bli opprettet et SJØREDNINGSKORPS.
R/S
”Rauna” vil bli stasjonert her i Moss – med base i
Betongen.
Dette korpset skal rekrutteres ut fra frivillige mannskaper over 18 år. Korpset vil være naturlig mangfoldig. Vi ønsker å knytte til oss yngre og eldre - kvinner
og menn, felles at de vil være med å drive redningsarbeide. Spesielt har vi invitert nød etatene; brann, ambulanse, politi og Røde kors. Vi håper på positiv
respons fra deg som båtvant medlem.
Mannskapene må være medlem av NSSR, Kystpatruljemedlemskap er slikt medlemskap.
De som kan bli skipper ombord må minimum ha fritidsbåtskippersertifikat (D5L). Mannskapene må beherske, førstehjelp + hjertestarter, brannslukking, navigasjon, VHF og sjømannskap. Utdannelse og nødvendig kursering av båtfører og redningsmannskaper
vil bli arrangert og bekostet av Redningsselskapet.
Informasjonsmøte om korpset ble avholdt 23.5. kl.
1800 på klubbhuset i
Betongen. Det var meget stor respons på dette møtet, 55 møtte lydhøre opp og fikk sin
info og mulighet til å
stille spørsmål.

Interesserte kan kontakte: Terje Kolsvik, 97697920,
e-post: te-kols@online.no
Nils Erik Saugestad, 90728715,
e-post: nieri@online.no
Bjørn-I Larssen, 93654721, e-post: bjoe-il@online.no
Vi har mange som kan hoppe om bord som mannskap, men trenger fortsatt skippere.

Forslag om nye
fartsbestemmelser
Forslag om nye bestemmelser for
hastigheten fra Rosnestangen til en
tenkt linje fra Moloen i Fiske til
Containerhavna er til avgjørelse i Kystdirektoratet.
Det er foreslått en hastighet på 5 knop på strekningen
med max 4 knop i Kanalen. Følg med i lokalavisa.

ST. Hans feiring i havna
Aktivitetskomiteen drar i gang sankthansfeiring i havna, fredag 23. juni kl. 1800. Ta med dere mat og drikke. Fellesgriller
og levende musikk blir besørget av komiteen. I tillegg vil det
bli salg av pølser og brus. Vi håper også at ”Eliasbåtene” kommer denne dagen. Sett av dagen, dette blir den ”offisielle” starten på sommersesongen.
(sth)
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