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Besøk oss på nettet! 

Nok en båtsesong er ved veis ende. Vi hadde vel også i år håp om å bli tilgodesett med en 
litt annerledes sommer enn hva vi har vært vitne til de to foregående år. Men den gang ei. 
Vi får leve i håpet. 
Foreningen nærmer seg rundingsbøyen for de første 100 år. 15. juni 2013 passerer vi den-
ne milepælen. Dette vil bli markert med festmiddag på Hankø Fjordhotell. (Mer om dette 
inne i bladet). 
 
100-års gaven til oss selv, er utskifting av den gamle A/E-brygga, til en ny og solid bølge-
bryter. Den gamle brygga har levd en god stund på overtid, og tiden var absolutt moden 

for utskifting. Dette er en stor engangsinvestering, tett opp mot 6 mill. kroner. Bryggeanlegget er finansiert 
med låneopptak på 4,5 mill. kroner til en gunstig rente, samt at hver båtplassinnehaver bidrar med et over-
kommelig engangsbeløp. Det resterende tas av foreningens oppsparte midler som er avsatt til dette formålet. 
Med denne nyinvesteringen vil vi få et bryggeanlegg som vil tjene oss i anslagsvis 40 år.  
 
Det nye området på nordopplaget er også ferdig opparbeidet i løpet av året, slik at vi fra i høst også benytter 
dette området som vinteropplag for våre båter. Dette letter plassbehovet for opplag vesentlig, samt at fra 
neste år kan vi også ta imot en del båter fra andre havner i vinteropplag og på den måten ha en liten ekstra 
inntektskilde. Det har i høst vært en økende tendens til at enkelte båteiere , som har sine båter på egne heng-
ere, har plassert disse vilkårlig på opplagsplassen. Dette har medført at kran- opptakskomiteen har måttet 
flytte på disse for å utnytte plassene best mulig. Selv om enkelte båteiere  har egne hengere, skal kran- og 
opptakskomiteen kontaktes før disse båtene settes i vinteropplag. 
 
Jeg vil igjen minne om at medlemmer som bytter bopel gir oss melding om dette. Hvert år får vi 30-50 brev i 

retur med ukjent adresse. Dette kan i verste fall føre til at medlemskapet blir strøket hvis 

vi ikke finner ny adresse. På ”Snekka`s” siste side finner dere et oppdateringsskjema som 

angår dette. Bruk evt. 5 min. på det, så sparer det oss for mye arbeide.  

 

Jeg vil med dette også i år takke styret, alle komiteene med komiteformennene i spissen, 
samt de enkeltmedlemmer som har bidratt med en ekstra innsats i året som har gått, for 
at vi alle skal nyte godt av en god og veldrevet havn. Med ønske om en God Jul og et 
Godt Nytt år til dere alle, og vel møtt til ny båtsesong i jubileumsåret 2013.  

Svein Thorvaldsen 
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Turen for våre pensjonister ble arrangert den 11. juni. I år valgte vi 

å besøke fiskerestauranten i Engelsviken, og hvor vi ble traktert 

med den viden kjente fiskesuppen. Den skuffet heller ikke denne 

gangen. Kaffe, kringle og forfriskninger ble inntatt i Evjesund på vei 

tilbake. Selv om det var noe vind, var været på vår side denne 

ettermiddagen.  

En stor takk til Bjørn Schaug, Lars Mathiesen, Johnny Kjøniksen og 

Trond Brynildsen som stilte sine båter til disposisjon.  

Fredag 19. oktober var det 
igjen klart for høstens pub-
aften. I alt  var det ca. 40 
medlemmer med venner og 
bekjente som hadde tatt 
seg en frikveld. 
 
Foredragsholder denne 
gangen  var Thomas Bell og 
fru Cecilie fra Tjøme. De 
kåserte om sin 770 dager 
lange seilas med ”DIXIE LI-
LY”, fra Kruge havn på Hvas-
ser, gjennom kanalsysteme-
ne i Europa og helt til Istan-
bul i Tyrkia, via Lübeck, 
Köln, Wien, Budapest samt  
Osijek og Rijeka i Kroatia. 
Deretter Kroatiakysten syd-
over til Durrës i Albania. Så 
gjennom Korintkanalen i 

Hellas, videre til Bodrum i Tyrkia og til reisens endepunkt, Istanbul.  Returseilasen gikk også gjennom kanal-
systemene, men da en annen rute, syd om Italia via Capri og Elba, langs Frankrikets middelhavskyst og inn på 
Canal du Midi, videre til Bordeaux, Paris og så til slutt gjennom Kielerkanalen, og hjem.  
Med på seilasen var også deres da 11 (til 13) år gamle sønn, John Fredrik. I og med at mor Cecilie var lærer, 
underviste hun sønnen daglig. John Fredrik fikk nok inn historie- og geografikunnskapene på en helt annen 
måte enn sine klassekamerater hjemme på Tjøme.  
 
Seilasen startet den 3. juli 1999 og med hjemkomst den 11. august 2001.  
På vårparten i 1999 bombet NATO-fly mål i Serbia og broene over Donau, men årelang planlegging  hindret 
allikevel ikke seilasen  av den grunn i dette området. 
”DIXIE LILY” er en plattgatter etter modifiserte tegninger fra en C.G. Peterson konstruksjon fra 1934. Båten 
ble bygget i 1985 og måler 12 x 3,2 meter. Båten er utstyrt med en 6,2 liters Ford på 127 hk.  
 
Familien Bell er allerede i gang med å planlegge neste tur, fra 2016, og denne gang skal turen vare i ca. 3 år.  
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Tradisjonen tro arrangerer fest- og aktivitetskomiteen juletrefest 

for våre minste matroser på ”huset” – lørdag 12. januar 2013. 

Opplegget blir som tidligere år, med musikk, eventyr, gang rundt 

juletreet, samt boller og brus. Påmelding og nærmere tidspunkt vil 

bli kunngjort i Moss Avis, tidlig i januar mnd.  

Som sikkert kjent for de fleste medlem-
mene i MM er det nå inngått avtalte med 
Skjærgårdsbryggene i Saltnes om ut-
skifting av våre gamle A/E brygger. Etter 
ca. 25 år er de nåværende  bryggene ned-
slitte og ulønnsomme å oppgradere ytter-
ligere. Dessuten er den tiltakende og til-
dels uvettige kjøringen i Sundet, vært 
med på å påskynde denne prosessen. 
De nye bryggene er av en helt annen be-
skaffenhet og skal tåle godt de belast-
ningene de vil bli utsatt for, i form av vær/
vind samt båttrafikken i Sundet.  De fleste 
elementene er på 20 meters lengde og 
hver av disse veier 32 tonn. Her skal det 
bli en ”rolig” havn for samtlige båteiere. 
Levealderen for bryggeanlegget er bereg-
net til minimum 40 år med vanlig vedlike-
hold/kontroller. 

Dette blir et stort økonomisk løft  for vår forening, den største engangsinvesteringen noen gang.   Fornyelsen 
er kostnadsberegnet til nærmere 6 mill. kroner. Vi har inngått låneavtale med Sparebanken 1 Østfold-
Akershus, på 4,5 mill.kroner, og som antydet i  ”Snekka`s” sommerutgave, og at hver enkelt båtplassinneha-
ver bidrar med et engangsbeløp. Det resterende tas av foreningens oppsparte midler. Engangsbeløpet for 
hver enkelt båtplassinnehaver er på mellom 2 og 3 tusen kroner, avhengig av båtplassens totale bredde. Til 
sammenligning ble båtplassinnehaverne for ca. 25 år siden, da bryggene som nå skiftes ut var nye, ble hver 

enkelt fakturert med et engangsbeløp på kr. 3.000.-   Med dagens krone-
verdi mener vi at dette bør være et overkommelig påslag for den enkelte, 
samt at vi får et bryggeanlegg av en helt annen kvalitet og tyngde.  
Tidlig på morgenen den 11. okt.  ankom de to første elementene til Moss 
og ble satt på vannet på gamle Moss Værft`s område.  Alle bryggeelemen-
tene blir støpt i Sverige og blir fraktet hit pr. bil. I skrivende stund er alle 
elementene på plass og monteringen  i full gang.  
I tillegg til selve bryggene, blir også 
moringer, kjettinger, bommer, gangba-
re uteliggere, strømposter og vannpos-
ter byttet til nytt. 
 

Med denne fornyelsen blir betegnelsen ”A/E bryggene” borte. Heretter vil 

bryggen hete ”A” med løpende nummerering fra 01 innerst mot land og 

så videre utover til den siste båtplassen. 
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Oppdatering av medlemskartoteket 
 

I forbindelse med innføring av nytt datasystem, ønsker foreningen å oppdatere 
sitt medlemskartotek slik at vi har mest mulig korrekte opplysninger på hvert en-
kelt medlem. Dette gjelder spesielt adresse, e-postadr. og mob.tlf.nr.  

  
 
Navn:........................................................................................................ 
 
 
Adresse:.................................................................................................... 
 
 
Postnr/sted:.......................................     Mobiltelefon:...................................... 
 
 
Epost:................................................ Yrke/fag…………………………. 
 
 
Båttype/merke......................................................................................... 
 
Er det forandringer i ovennevnte opplysninger i forhold til hva som tidligere er innberettet til 
foreningen, vennligst returner skjemaet med de nye data, eller gå inn på vår hjemmeside og 
fyll ut skjemaet der og send det som e-post til:  
(Skjema sendt som e-post, ansees som gyldig underskrift. Ved postforsendelse, se adr. i head-
ingen) 
 
Moss motorbåtforening ønske på sikt å benytte denne informasjonen til formidling av mel-
dinger til medlemmer, det være seg via mail eller SMS.   
 
 
Dato:......./................... 
 
 
Underskrift:..................................................................... 

15. juni 2013 er Moss Motorbåtforening 100 år. Begivenheten vil bli markert med festmiddag på Hankø Fjord-

hotell, lørdag 15. juni. Innbydelse til medlemmene vil bli sendt ut ved påsketider. Det vil bli reservert en del 

båtplasser for de av dere som ønsker å komme sjøveien, samt buss fra Moss med retur på kvelden/natten. Ho-

tellet vil også holde av en del rom for de som ønsker å overnatte på hotellet. Dette bestilles og betales av den 

enkelte gjest direkte. Vi håper at mange har anledning til å delta på  markeringen av MM`s første 100 år.  


