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ÅRSMELDING FOR SALTEN VETERANBÅTLAG
for året 2018

Bildet er tatt noen år før hun ble
overtatt av Nybakk og før vi fikk
Blomøy. Vi må kunne si at vi har
gjort en stor og god jobb med å ta
vare på båten!
Salten Veteranbåtlags styre i 2018:
Leder:
Nestleder:
Nestleder:
Sekretær:
Kasserer:
Styremedlemmer:
Varamedlemmer:
Fartøysjef: ´

Per Reffhaug,
Yngve Karlsen,
Einar Erichsen,
Siv Anita Værnes,
John Ivar Olsen,
John-Magne Wangen. Arne Andersen,
Yngve Karlsen, (rykket opp da JMW gikk av),
Oddbjørn Jonassen (når Yngve var borte),
Kjell Olav Pedersen, Eirik Sollie (overtok for Kjell Olav fra
25.april)

Revisor:
Valgkomite:

Per Jon Olsen,
Oddbjørn Jonassen, Sverre Hermansen.

Møter og kontakt
Det er holdt 3 møter i styret med til sammen 34 saker og referater, 2 medlemsmøter med 9 saker. Uformelle
møter mellom fartøysjefer (Yngve Karlsen/ Oddbjørn Jonassen og Kjell Olav Pedersen, Eirik Sollie) og leder har
vært holdt jevnlig gjennom året. Mye av kommunikasjonen skjer på mail eller sms/telefon.
Vi har representanter i Tørfjorden båtforening, Straumen båtforening, Røsvik båtforening, Norsk
fartøyvernforening og i Hjartøyas venner. Laget har etablert et samarbeid gjennom Salten kystlag, hvor vi er
medlemmer. Dette samarbeidet håper vi fremdeles kan bygges ut til å omfatte flere i Indre Salten. Vi har ikke
lykkes helt med å få aktiviteten opp.
Laget er deltaker i andre fora
Vågan båt - og sjøfiskeforening under VM i skrei, lokale tilstelninger i Sørfold, Hjartøyas venner, Kjerringøy
rorbusenter, Salten kystlag m.fl. Det er også en del kontakter som søker våre råd i overtakelse av båter og
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organisering av lag. Det viser seg at vår erfaring er kjent og blir brukt innen miljøet. Magne Andersen og Per
deltok på Fartøyvernforeningens årsmøte i Narvik.

Bolga har i løpet av året fått
en skikkelig oppgradering i
styrhuset. Eirik Sollie har
bygd og montert nytt dashbord
med instrumenter og brytere.
Det har blitt oversiktlig og
funksjonelt.

Medlemsbrev og kontakt
Det har vært sendt 3 medlemsbrev fra styret. Lagets hjemmeside www.saltenveteranbaatlag.no ble en del av året
drevet av webmaster John-Magne Wangen. Siden ble oppfrisket, oppdatert og fornyet. Andre halvdel av året har
siden vært lite oppdatert på grunn av manglende webmaster.
Medlemstall
Vi har 90 medlemmer. To års manglende innbetaling av kontingent fører til at man blir strøket som medlem. Vi
er så heldige at flere unge mennesker er blitt medlemmer og vi tar dem imot med stor glede. Plan for nye
medlemmer: Vårt ønske og vår plan er å sponse de som ønsker å ta utdanning vi kan ha nytte av. Lagets
økonomi avgjør selvsagt mye, men vi søker også om ekstern hjelp til slike tiltak. Sørfold kommune har vært
imøtekommende på dette området. Vi har innestående noe midler som vil bli brukt ved behov.

Lofoten i vinterskrud.
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Hun har hatt noen turer siden 1953.
Som pensjonist blir hun godt stelt med
og har ikke de store påkjenningene.
Som andre pensjonister vi kjenner til!
Fartøyene M/S Blomøy og M/S Bolga
eies og driftes av Salten veteranbåtlag.
Bevaring gjennom bruk er vår
arbeidsmetode

En lystseiler og en sliter
møttes på Sørfolda for
et par år siden.
Kongeskipet er ei
vakker skute.Både
Blomøy og Bolga tok
imot kongeskipet for
noen år tilbake. I 2018
kom «Norge» på nytt
nordover for at kongen
og dronningen skulle
besøke Sørfold.

Turer med enkeltpersoner, lag og foreninger, samt usikre tilskudd fra det offentlige og private, gir det
økonomiske grunnlaget for driften. Vi har planer om å overta motorskøyta «Falken» når den blir sjødyktig. Stig
Johnsen har gitt oss tilbudet og styret / medlemsmøtet har gitt sin tilslutning. Se seinere i meldinga.
Lagets medlemmer gjør ved sin store innsats det mulig å drifte båtene.
Finanser
Vi søker mange instanser for å få midler til årlige utgiftene til sertifisering og til vedlikeholdsoppgaver laget selv
ikke kan makte. Norsk fartøyvernforening hjelper oss ved å kreve tilbakebetalt deler av momsutgifter og avgifter
til drivstoff. For året 2017 fikk vi tilbake 70 % av momsutgiftene. Fartøyvernforeningen har gode pådrivere mot
storting og regjering. I 2018 er det delt ut 61 millioner kroner til restaurering og vedlikehold av den verna flåten.
Riksantikvaren er ansvarlig for å dele ut midlene. Det er det samme som året før i kroner og blir derfor en liten
nedgang i praksis. Det er ingen tvil om at behovet er atskillig større og at Fartøyvernforeningen er god til å
trykke på.
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Solbris har blitt en god venn i nøden
ved flere tilfeller. Det hender at vi får
bestillinger på langt flere passasjerer
enn vi kan makte. Da er det godt at vi
kan henvende oss til Salten kystlag om
assistanse. På den måten kan vi faktisk
klare grupper på opp mot 40 pax.

Han holder sikkerhetstale.
Påvirkning
Politikere og byråkrater på alle plan forsøker vi å påvirke ved å gi opplysninger om viktigheten i å ta vare på
kystkultur generelt og de gamle fartøyene spesielt. Flere henvendelser til Nordland fylkeskommune har ikke gitt
resultater enda. Fylkeskommunen skal overta ansvaret for statlige midler til fartøyvern fra 2020. Nettopp av den
grunn vil vi gi av våre kunnskaper om området. Denne viktige museale virksomheten kan ikke overlates til noen
få, men må få en større del av de offentlige midlene. Fra 2020 MÅ fylkeskommunen ha på plass et system for
utdeling av midler til båter i Nordland. Vi vil bli med i planleggingen.
Samarbeidspartnere
Vi vil berømme det årelange samarbeidet med Riksantikvaren. Våre kontakter der er interesserte i oss og gir mye
god støtte. Sørfold kommune er en trofast støtte slik at vi kan være operative på fjordene i Salten. Saltenposten
gir publikum reportasjer fra vår virksomhet og vi får god reklame. Salten kystlag er et nytt forum vi skal bygge
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ut. Dette laget er vår billett inn til foreningen Kystens arrangementer, bladet Kysten, kurser og faglig påfyll.
Fellesskap er det beste.
Vi har hatt et fruktbart samarbeid med Kjerringøy rorbusenter spesielt dette året. Det har blitt flere turer med
utgangspunkt Tårnvik med mange gjester. Fiske på Jovikskallen, tur inn Sjunkfjorden og besøk i Rørstad kirke
med guiding er et godt opplegg. Vi kan ikke nevne alle som på en eller annen måte samarbeider med oss, men vi
kan takke alle hjertelig!
Aktivitet og måloppnåelse 2018
M/S BLOMØY
Slipsetting på Rognan i mai dannet grunnlag for en sikker drift resten av året. Hun har en liten lekkasje i en støyt
i hekken som vi ikke klarte å få tettet. Det skal vi gjøre på slip i april 2019. Da skal hun også få slipt dekket,
fjernet lekkasje i dekk babord akter og skiftet noen dekksplank styrbord. Vi satser på at hun får en skikkelig
gjennomgang. Eberspecher ble montert på lofotturen. Den har fungert godt. Blomøy deltok på festival i Sjøvegan
i juli.
Reparasjon av vinsj er godt i gang. Blomøy har hatt 17 turer og 38 driftsdager. Det er ca 150
passasjerer som har vært med på tur. Nytt aggregat er innkjøpt. Oljelekkasje i avtappingsskrue under motor ble
ordnet og alle sertifiseringer er foretatt.
Saltdal slip AS ved Christer
Valstad har blitt vår faste slip
å reise til hver vår. Vi brukte
en tid Balstad patentslip og
var fornøyde med folka der
også, men det faktum at
Christer forsøker å lage seg
en levevei på tradisjonsrike
Rognan, får våre hjerter til å
banke for han.

BOLGA
Hadde 10 turer med 17 driftsdager i 2018. Båten fungerer godt. Kanon er fremdeles til oppussing på
videregående skole i Fauske. Den kan bli ferdig i 2019. Det har vært arbeidet med nytt dashbord som nevnt. Det
ble lagt 13 m nytt dekk på Ballstad i 2017. Dekket er ikke 100% tett. Alle sertifiseringen er gjennomført.
Lensepumper er reparert og vedlikeholdt.
Disse to har hatt mange fine turer sammen. Vårt
mål er at de skal se like unge og friske ut til alle
tider. Vi tar sikte på å få begge ut på langturer i
2019. Det er nemlig Kystenstevne i Trondheim da.
Følg med oss på facebook og hjemmesiden. Bli
med på tur!

Lofotsesongen begynner for oss i mars. Da har vi flere turer med god inntjening. Dette danner grunnlaget for
sliparbeid seinere på våren. Slik også i 2018. VM i skrei er blitt fast start på sesongen og vi har deltatt i 21 år.
Oppdrag knyttet til tiden rundt VM i skrei har økt betydelig og gir en god start. Det er flere kunder som er blitt
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faste år etter år. Begge båtene deltok i VM i 2018. Vi har kommunisert med Vågan båt- og sjøfiskeforening som
er arrangører av VM og fått forståelse for en økning i tilskuddet til drivstoff. Vi opplevde dessverre at
Råfisklaget endret vår mulighet til å tjene på fisket ved at vi etter deres mening må regnes for 1-en båt. Dette til
tross for at vi har to. Fartøyvernforeningen er på saken.
Falken
Falken har det vist seg å ta tid for å få ordnet motor/gir. Mekaniker påtok seg arbeidet og begynte med å skru fra
hverandre gir og motor. Det viste seg at lameller var dårlige i tillegg til en simmerring mellom gir og motor. Vi
ga beskjed om at mekaniker bare skulle kjøpe inn det som trengtes. Etter dette stoppet arbeidet helt opp. Vi har
brukt mye tid på å få det i gang og har flere ganger trodd det skulle bli tatt opp igjen. På begynnelsen av 2019
står arbeidet fremdeles i stampe.
Båten hadde fiskerinummer N80SF og ble bygget i 1934 i
Røsvik hos Brødrene Sjøstrand båtbyggeri. Hun er 30 fot i
lengde, 10 fot i bredde og stikker 4,5 fot. Motorer: 1. 10 hk
Wichmann, 2. 22 hk Volda, 3. 1991 102 hk MvM (som nå heter
Caterpillar). Det er Marhaug, Svolvær som har deler. Eiere:
1934-1958 Brødrene Sjøstrand, Røsvik. 1958 – 1989 Jørgen
Johnsen, Sommarset. 1989 – 2018 Stig Johnsen, Straumen i
Sørfold. Stig bygde om båten overvanns med aluminiums- bakk,
dekk og styrhus. Heimsjyen, Lofoten, Finnmarka.
Båten er for Sørfold et klenodium. Det er den eneste
eksisterende båten i sitt slag bygd på Røsvik av Sjøstrand. Det
skjedde i 1934! Som fartøyvernere kan vi ikke si nei til tilbudet
om å ta vare på Falken. Vi ser fram til å begynne vedlikeholdet
med motor og framdrift i orden. Det er styrets krav til tidligere
eier for at vi skal kunne overta. Slikt krav har også
forsikringsselskapene.

Sjunkhatten nasjonalpark
Vi har tenkt at Sjunkhatten nasjonalpark ville gi oss nye oppdrag. Det har skjedd svært lite på de årene som har
gått på Sørfolds side av parken. Fra tid til annen får vi høre om planer, men noe praktisk har det ikke kommet ut
av dem så langt. Sørfold kommune har skuffet oss på dette området. Det har ikke skjedd noe håndfast dette året
heller.
Hjartøya og Storgården
Foreninger har en sjelden anledning til å få en særpreget overnattingsmulighet etter hvert. Det forutsettes at de
deltar på jobben med å innrede huset. Nå skal det sies at forskjellige omstendigheter har ført til en stans. Men nå
er ny flytebrygge klargjort for utsetting i 2019. Da vil foreningen Hjartøyas venner gå til innkjøp av ATV for å
kunne frakte materialer fram til hovedgården. Foreningen, som vi er medlem av, har ikke mange aktive
medlemmer. De trenger så absolutt innsats fra oss. Det er vesentlig leder Henriette Hansen som gjør
søknadsjobben og sørger for dugnadsarbeid. Når det blir lett å komme i land og ligge godt ved ny flytebrygge,
vil helt sikkert båtfolket ta i bruk muligheten. Vi kan slå fast at mange vil besøke øya og benytte havna.
Sjøfartsdirektoratet
Direktoratet kommer stadig med nytt innen regelverk og forskrifter. Norsk fartøyvernforening følger med og
passer på at ikke de verna båtene må gå i opplag på grunn av nye forskrifter. Vi har påvirket gjennom å svare på
undersøkelser og statistikker. Fartøyvernforeningen er stadig i kontakt med direktoratet angående oppfriskning
av sikkerhetskurs for erfarne mannskaper. Vi har sendt inn vårt syn på dette og fått oppløftende positivt svar for
vårt innspill. Fremdeles er nye forskrifter under arbeid.
Medlemspleie
3 medlemsbrev, tre styremøter og to medlemsmøter er gjennomført.
Det ble ingen spesielle medlemsturer denne sommeren. Vi har inntrykk av at en dårlig sommer og medlemmenes
ferievaner er årsak. De fleste vil på havet i godvær. Vi understreker at medlemmene har mulighet for tur når som
helst båtene er ledige. Det er bare å skaffe skipper og mannskap. Dieselutgiftene er utgiften til medlemmer. Alle
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foreninger og lag som kommer igjen og igjen betyr mye for oss. Vi er glade for alle gjestene vi kan vise våre
båter og vår praktfulle natur. Medlemmene er ofte gode ambassadører for å skaffe turer.
Lofoteventyret har forskjellig å by på. Det
kan snø stille og fredelig, men det kan også
være ruskete når vi kommer ut. Bildet av
Bolga er vel blitt klassisk blant oss. Vi
minner hverandre om at det er gamle båter.

Inntekter
Det er en evig kamp å skaffe midler til drift og vedlikehold av to gamle skøyter. Mange mennesker uttrykker
beundring for arbeidet vi gjør og det varmer godt! Det er et faktum at vi ikke kan klare oss uten offentlige
tilskudd. Søknad i 2018 er sendt. Den vil gjelde for 2019. Vi må sies å ha vært heldige som har fått såpass
oppmerksomhet gjennom mange år. Nå ber vi om hjelp igjen og håper sterkt på at vi kommer i betraktning.
Det er en stor frivillig innsats fra mange som er årsaken til at våre fartøyer er i god stand og kan oppleves av
unge og gamle år etter år i Salten.
Nye medlemmer
ALLE MÅ være med på å skaffe nye medlemmer. Det er en prioritert oppgave hvert år.
Oppfordring fra leder
Ta venner med på tur! Ta venner med på vedlikeholdsarbeid! Hent inn nye medlemmer! Framsnakk laget!
Vi gjentar en god setning: Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe!
Vår strategi
For å nå målet som er å sikre våre flytende kulturminner, vil vi som lag samarbeide med andre lag, redere og
skipseiere, statlige og kommunale myndigheter og andre ideelle organisasjoner.

Salten Veteranbåtlag ønskes et godt 2019
Mørsvikbotn januar 2019
PeR,
leder
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