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«CAN’T WIN
THEM ALL»
ER ET
ENGELSK
UTTRYKK…
Så sier vi ikke så veldig
mye mer om
sommeren 2015
Dog, mange trodde
lenge at sommeren og
medlemsbygget fulgte
hverandre i 2015 pga.
stadige utsettelser –
men i august var det
noen gledelige gløtt fra
værgudene, mens meldingene om bygget var
enda mer utsettelse
pga. enda nye utfordringer. Det er heller
ikke noe jeg skal dvele
mye ved, annet enn å si
at de som har jobbet
tett med dette prosjektet har fått seg noen
oppoverbakker en
neppe kunne forutse
uten videre. Jeg har
langt fra alle detaljer,
men det siste jeg hørte
som status var at de
beste konsulentenes
råd omkring sannsynlig
dispensasjon fra de
nyeste oppvarmingskravene for alle størrelser bygg kontra vårt
(egentlig) beskjedne

bygg, ikke førte frem –
så vår lille byggekomité
måtte igjen kaste seg
rundt for å finne ut av
en løsning som tross
utlegg nå, til syvende
og sist er gunstig på
sikt. Så nå blir det
varme fra vannet i
Leangbukta, og innendørsenhetens siste leveringsdato er 19.oktober.
Disse utsettelsene er
da også grunnen til at
årets «Bryggefest med
Dans» ikke ble i juni,
og så ikke ble i august,
eller september… Vi får
komme sterkere tilbake
i 2016.
Det salige, er at vi
snart skal kunne ta bygget i bruk! Etter mange
lange år, skal «sjelen» i
vår virksomhet få et
sentralt sted å kunne
utvikles. Høstmøtet
tirsdag 27. oktober er
første teoretiske mulighet under eget tak, og
om midlertidig brukstillatelse kan foreligge i
tide blir det et historisk
høstmøte i så måte.
Dersom det ikke ordner
seg – noe selve innkallingen med agenda
(kommer ca. 20.oktober) vil være tydelig på
– så er neste mulighet
årsmøtet for Leangbukten Båtforeningen
24. november. Akkurat
hvordan åpning av
medlemsbygget skal
markeres – for det skal
jo markeres! – kommer
vi tilbake til.
Båtsesongen trekker
for de fleste mot sin
slutt for i år. For de som
skal i bobleanlegget
eller på land, vil vår

tekniske leder Kjetil
svært gjerne at alle
berørte tar seg tid til å
sette seg inn i kravene
som følger med. At det
enda legges strømledninger på tvers av brygger der de vinterstid
kan kappes av snøfreseren som kjøres ut på
alle bryggene – og
gjerne da ledning
egentlig i kvalitet beregnet på innendørs bruk!
– det er forunderlig…
Men, det blir stadig
færre som synder slik!
Sakte men sikkert må
da også prosentandelen
«av oss» som vet hva
som er greit, og hva
som ikke er greit,
komme nærmere
100%. Kjetil (og Stein)
vil andre steder i
LeangNytt som vanlig
bidra med mer om
slike tema.
Denne lederen blir
litt annerledes enn vanlig. Det henger bl.a.
sammen med at høstmøtet ikke er avviklet i
september og ikke kan
rapporteres fra, da det
som nevnt er bevisst
utsatt til oktober for å
forsøke få det under
eget tak. Jeg vil således
ikke foregripe begivenhetenes gang, men noe
må jeg jo skrive om!
Spyling til tusen!
Reaksjoner har jeg
allerede har fått på prisen Asker Marina har
satt på regningen for
truckløft i høst – og da
enda mer så de utrolige
kr.1250 (inkl. 250
mva) for å spyle båten
– attpåtil med vårt eget

høytrykksanlegg!
Administrasjonen har
også fått noen henvendelser
i så måte, og har kontaktet
AM for å høre om dette er en
feil, eller seriøst ment. I skrivende stund vet jeg ikke
utgangen på dette. Men,
som et medlem som har
vært skeptisk til å bry seg
med å skaffe en annen
truckløsning sa til meg –
dette kan være dråpen.
Herved varsles således at
tema inkluderes i agenda for
høstmøtet, med regnestykker og flere alternativer
fremlagt.
Interaktive websider –
diskusjonsforum!
Jeg vil også nevne spesielt at
det skjer ting, sakte men sikkert, vedrørende utvikling
av vårt eget «sosiale medium» - våre internett sider.
Lenge har det blitt sagt at vår
nåværende presentasjon av
LBF og LBA er svært umoderne, men det har tatt sin
tid å få meislet ut veien
videre. Dog innenfor den
gamle designen er det nå
lagt ut et første diskusjonsforum som alle som logger
seg inn via «Min side» (se
egen knapp øverst som heter
Forum) skal kunne bruke
for å utrykke f.eks. ens forslag, meninger, eller bare
komme med spørsmål.
Det er tidlige stunder
enda, og hvor ofte noen «i
styre og stell» skal komme
med saksinformasjon er
ikke helt avklaret som rutine
– kanskje ikke i det hele tatt?
– og første tema skal søke
dialog om DIF-gruppens
anbefalinger. Jeg har foreslått for administrasjonen at
innledende tekst pr.
månedsskiftet septem-

ber/oktober enn så lenge er
noe misvisende, og at det
derav er kommet noen ord
av mindre interesse om
deling av LBA og LBF, i praksis en gammel traver om
muligheten av å oppgi sitt
medlemskap i LBF, men
likevel opprettholde en
andel i LBA. Hvorfor i all
verden dette skulle bety noe
fra eller til for noen ganske
få, virker uforståelig for meg
– de kr. 230 må inndekkes
uansett selv om en er villig
til å oppgi sin ansiennitet
«som om en er blitt siste
eier» og aldri må tilbakelevere sin andel – en uaktuell situasjon i vår konstellasjon der en uansett kun eier
en teoretisk andel.
Kort fortalt, andelslaget er
opprettet som båtforeningens andelslag, også i
Brønnøysund. Så er LBA
nylig vokst kraftig i verdi, og
blitt et SA – men det har
hele tiden på godt og vondt
hatt sitt eget styre. En bedre
samordning må vi få til
fremover – bl.a LBF-årsmøtet i november vil ta opp
dette – men både LBF og
LBA vedtektene er helt klare
om fellesskapet, og de er
godkjent av Brønnøysund.
Pr.d.d. må alle være medlem
i LBF, mens en andel i LBA er
frivillig. Manglende LBFmedlemskap, utelukker LBA
alternativet, og det blir etter
hvert ubehageligheter som i
sin ytterste konsekvens
medfører tvangssalg av
andelen. Det er nå noen få
som nærmer seg den situasjonen – og da vil jeg igjen
minne om at de skarve
kr.230 årlig er det enkle
grunnlaget for opprettholdelse av medlemsnummerets ansiennitet, og all aktivitet «hos oss» iht.

vedtektene. Ikke sett deg
utover disse vedtektene, det
fører intet godt med seg!
Dessuten, desto mer som
legges inn under LBA nå,
desto dyrere blir det nok å
drifte vår virksomhet – spesielt etter at LBA ble et SA.
Hvordan skal vi så håndtere
dette? Se mer under for DIFgruppens innstilling, og
hvorfor vi nå enda mer enn
før er best tjent med både
LBA og LBF i samspill.
Anbefaling fra arbeidsgruppen «Den Ideelle
Fremtid»
DIF-gruppens innstilling
skal snart behandles i LBF
og LBA styrene, og derfor er
det nyttig å få innspill, dersom du har meninger om
det – eller spørsmål. Men
begynn med å lese innstillingen!
Målet for fremtiden er
(selvfølgelig) at vi skal drifte
på en måte som gir best
mulig uttelling for hovedaktiviteten – som kan sies å
være båtplasser til trivelig
selvkost (inklusiv berørte
aktiviteter) for båtfolket
vårt, med en god sosial
ramme rundt det hele – som
gagner svært mange familier
i spesielt Asker.
Jeg nevner at vi fra en
gang i 2013 etter mitt syn
har fått en noe tungvint juridisk og økonomisk ramme
rundt andelslaget, da det av
alle muligheter ble ledet til å
bli et SA (et «Samvirke” kan i stor grad sammenlignes med et «AS» men med
visse ytterligere begrensninger), heller enn f.eks. et
sameie – eller en forening
som nesten alle andre båtforeninger i Norge. Således
må administrative krav føl-

ges som for en helt kommersiellt orientert virksomhet. Det
blir til slutt en dyrere drift av
dette, og jeg legger ansvaret for
dette – eller æren, om en fornøyd med den utviklingen – på
det forrige styret i LBA.
Som kjent har skattemyndighetene derav vist en interesse for
beskatning av en drift med tilsynelatende sunt overskudd slik
regnskapet uskyldig nok har
blitt lagt frem i årevis. Jostein
Torp (ny LBA styreleder) skriver
mer om dette i denne utgaven av
LeangNytt, men la meg si at som
i en vanlig båtforenings ånd, er
jo all drift også for andelslaget
basert på inndekning av utgiftene, og ikke et netto økonomisk overskudd. Det er tross alt
snakk om en fritidsinteresse,
ikke en fullblåst økonomisk
motivert virksomhet med et
økonomisk overskudd som mål.
Det finnes flere muligheter,
men en mulig modell «for oss»
for å holde det hele ved et så
enkelt spor som mulig inn i
fremtiden tross SA-status for
LBA, kan således være at LBA
blir rendyrket som en eier-organisasjon der de vesentlige verdiene (hovedsakelig nytilkomne
Tangen) er plassert, mens praktisk drift av de ulike aktivitetene
som må til, overføres til selve
båtforeningen – slik at også vi
«hos oss» opererer mest mulig
som en skattemessig uinteressant forening – mer slik de aller
fleste andre båtforeninger har
det i vårt langstrakte land. Det
forenkler også at vedtektene
ikke er i motsetningsforhold til
slike praktiske justeringer.
Momskompensasjons grunnlag
Som en bonus vil da også vår
båtforening kunne søke momskompensasjon fra et bredere og
bedre synliggjort grunnlag, slik
hundrevis av andre båtfore-

ninger uten SA-problematikken
gjør for hele sin drift.
Vi taper anslagsvis minst et
par hundretusen kroner i
momskompensasjon årlig allerede, slik vi drifter nå, i tråd med
modellen mest egnet fra før LBA
ble et SA.
Siden 2009 har nemlig staten
helt bevisst delt ut store beløp,
nå langt over en milliard kroner
årlig, til mange sammenslutninger og foreninger som har en
positiv «non-profit» samfunnsnytte – akkurat slik mange
sunne båtforeninger og ikke
minst vi «hos oss» har i vårt nærmiljø!
Dersom ikke vi benytter oss av
statens kompensasjonsordning
for at vi ikke har momsfradrag,
vil det være til glede for andre
båtforeninger som da får mer –
og vi er ganske enkelt dyrere i
drift, år etter år...
Høsten er her...
Nå som høsten er her, logg
gjerne inn på «Min side», og
under temaet «Den Ideelle
Fremtid», legg inn dine kommentarer og tanker om hvordan
vi best skal ta vare på alle de
kjente vinklene samfunnet sender i vår retning, for å sikre vår
fremtid som en sunn, attraktiv,
økonomisk veldrevet båtforening – formodentlig med eget
andelslag som et «SA» i overskuelig tid fremover.
Helt til slutt, tre saker enhver
kan gjøre for å skape litt mer
inntekt til båtforeningen:
Om du ikke alt har en verdig
mottager av «Grasrotandelen»
og du tipper en sjelden gang,
eller ofte(!), så oppgi Leangbukten Båtforening som mottager! Koster deg ikke noe, og staten beholder ikke andelen for
almen utdeling med de øvrige
95%.

Kunne du tenke deg et
maritimt blad
Dessuten, om du kunne tenke
deg et maritimt blad abonnement, har du kanskje sett at om
du tester et av bladene fra
Maritimt Forlag ved å bestille et
abonnement i 2015 til aller
beste «messepris», så får båtforeningen halve abonnementets
verdi som sponsing fra nevnte
forlag? Gunstig for deg og båtforeningen vi alle har et felles
ansvar for.
Har du litt ekstra tid
Det siste er faktisk å be de som
har litt ekstra tid og kan tenke
seg å delta i eller lede en «event
komité» som skal innvolveres i
praktiske gjøremål ved klubbhuset, om å melde seg. Ikke for å
gjøre rent eller noe sånt – til det
finnes rengjøringsbyråer – men
for å kunne koordinere uteleivirksomhet, holde orden på en
kalender og rengjøringsbyrået,
kanskje noe overlevering/innhenting av nøkler, etc. for sosiale arrangement og kursaktiviteter. Det vil også bli en beskjeden
godtgjørelse for å dekke kostnader, og invitasjon til «takk for
innsatsen» middagen vinterstid.
Da håper jeg mange kan
involvere seg utover høsten, på
den ene eller andre måten!
Med vennlig hilsen

Vinternøklene virker fra 16.
oktober.

Båtmerke/stickers
Vi sender ut båtmerke som skal
klebes på båten, lett synlig.
Denne merking gjør det lettere
for administrasjonen og andre
båteiere å melde fra til eier om
noe skulle skje.

NYTT FRA
DAGLIG LEDER
Vinterhavnen er et faktum og vi
har noen forhold vi ønsker å
fokusere på.

Tildeling av vinterhavn
Vi erfarer at bestillingstidspunktet innen 15. september er
i seneste laget, og dette blir
endret neste høst slik at
båteiere som ikke har fått tildelt plass får god tid til å områ
seg.

Vinteropplag / boblehavn
Boblehavnen starter 16. oktober og går frem til 15. april
Opplagsperioden i Bukta er
fra 1. oktober til 30. april. På
øvre parkeringsområde til 15.
mai.
Opplagsperioden på Tangen
blir båter tatt opp/ut etter oppsatte tider. Opptaket starter 5.
oktober og går frem til slutten
av måneden. Dette kommer av
at vi disponerer trucken etter kl.
12.00. Dette blir det endring på
neste år da kan vi konsentrere
opptaket bedre.

Nøkkelkort
Vi sender ut to nøkkelkort som
går til alle bryggene som er
boblet, toaletter, veibom og til
miljøcontainerne.

Veibom til Tangen
Du må benytte nøkkelkort for å
åpne bommen. Dette pga sikkerhet.

Strømkabler
Det er viktig at strømkabler
ikke krysser bryggen. Dette
fordi strømkabler som krysser
bryggen havner i snøfreseren.
Det er ikke tillatt med overganger på ledningen fordi dette
lett medfører krypstrøm som
kan tære på propeller etc.
Kabelen skal være godkjent for
bruk utendørs.

Ekstra strøm
Det er mulig å bestille ekstra
strøm. Alternativet til å bestille
et forut bestemt forbruk, kan
egen strømmåler benyttes.
Denne må være av typen som
ikke kan tilbakestilles. Ekstra
strøm bestilles ved å sende mail
til administrasjonen.

Vinterpresenningen
Det anbefales å binde sammen
kannene som holder presenningen på plass. Dette for å
unngå at løse kanner forsøpler
havnebassenget.

Fortøyning i boblehavnen
I boblehavn krever vi 6 fortøyningstrosser. 3 på hver side
hvorav 2 er spring.
Tykkelse på fortøyningstau
skal gjenspeile båtens størrelse.

Miljøcontainer
Det er miljøcontainere både på
Tangen og i Bukta. Bruk disse!
Det er ikke tillatt å kaste miljøavfall i restavfall.

«Min side»
Vi oppfordrer alle til å logge
inn på «Min side» Her ligger
ligger utfyllende opplysninger
om de forskjellige aktivitetene,
oversikt over dine fakturaer og
personlige opplysninger.
Det er viktig å ajourføre
eventuell endring av adresse,
mobiltlf. eller e-post fordi mer
og mer av kommunikasjonen
skjer via sms og e-post. Har du
glemt passordet, ta kontakt
med administrasjonen for å få
tilsendt et nytt eller klikk på,
glemt passord.
Vi håper alle finner seg vel til
rette i vinterhavnen/vinteropplaget.
Høsthilsen fra Adm

HAR BÅTEN DET BRA
I VINTER?
De fleste båteiere gjør en god jobb
med sikring og tilsyn av båten. Noen
få har overlatt båten til seg selv. Her
vil det kunne oppstå skader som ikke
dekkes av båtforsikringen. Les rådene
til fagsjef for skadeforebygging i
Sparebank 1.

FRA
VAKTMESTEREN

En rask runde i noen båthavner viste at
flere båter var fastfrosset i isen. Det er ikke
gitt at alle båter tåler en slik belastning. I de
fleste båtforsikringer er derfor skade ved
issprenging eller berøring med et vanlig
unntak for båt som ikke ligger i boblehavn.

Ikke tildekket med presenning

HEI!
Nå er vi klare med tildeling av
boblehavn og har tildelt plass til
de som skal ligge på land.
Sommerhavna er som kjent
slutt den 15. oktober og da går vi
over til vinterhavn. De som ikke
skal ligge ute i boblehavn, men
som ikke får opp båten før fristen, kan forsatt ligge ute, men
det betinger at de flytter over til
en brygge som ikke bobles i vinter.
Det vil det ikke bli byttet til
vinternøkkel før alle båtene er
borte.
Bryggene som ikke bobles er
følgende: A-E-F-G-M-U-V-W-X-Y.
Jeg vil i år igjen minne dere
som ligger i boblehavn om at
strømkabel ikke må krysse
brygga, da den vil havne i snøfreseren og bli defekt.
Det er heller ikke tillatt med
skjøter og overganger. Det skal
være gummikabel.
Trenger man ekstra strøm
bestilles dette i admistrasjonen.
Vi får håpe på en fin høst.
Mvh Kjetil

De fleste selskaper har unntak for skader
som skyldes nedbør og frost. Det er derfor
en klar forutsetning at båtene tildekkes på
en god måte med presenninger, slik at
disse typiske vinterskadene ikke oppstår.
Likevel er det ikke noe problem å finne
båter helt uten eller med utilstrekkelig tildekking.

Selvlensende båt
Vi har mange meldinger om skade på selvlensende båter som ligger ute.
Hovedårsaken til disse skadene er manglende tilsyn.Når selvlense-systemet tettes
av blader, is eller annet, vil ikke båten tømmes for vann. Etter hvert fører nedbør til at
båten blir liggende så lavt i vannet at det i
stedet kommer sjøvann inn gjennom lensesystemet.
Tilsynsplikten er klart synliggjort i sikkerhetsforskriftene som er basis for forsikringsdekningen. Hvis det ikke er mulig å
føre så godt tilsyn med båten at den holdes
lens hele tiden, er det tryggest med opplag
på land.

Vinteropphold utenlands
Noen båteiere flytter båten til varmere
strøk for å kunne bruke den også i vinterhalvåret. Dermed har en samtidig reddet
seg unna de belastninger båten normalt
utsettes for i vinterhalvåret her hjemme.
Her er det imidlertid viktig å sikre seg at
båtforsikringen er utvidet til å omfatte fart
utenfor de normale områdene som er med
i en vanlig båtforsikring i Norge. Sjekk forsikringsdokumentasjonen!

NYTT FRA
ANDELSLAGET
Sommeren er definitivt slutt, og
havnen vår legges om til vinterdrift
med opplag både i boblehavn og
på land.
For eget vedkommende, ble det
en amputert båtsesong i år. Ikke på
grunn av været, selv om det kunne
vært bedre, særlig i juni og juli. Jeg
fikk havari på en motor i juli, og
det begrenset båtaktivitetene betydelig. Senere uttak av motor og
undersøkelser, har, etter alt å
dømme, avslørt at motoren ble
eksponert for en svakhet med
Volvo Penta -72 motorene (og trolig -71B) som er kjent i enkelte spesialistmiljøer, men var ukjent for
meg. Under hardt pådrag kan ladeluftkjøleren springe lekk og sende
saltvann inn i sylindrene. Hos meg
førte det til en ødelagt sylinder.
Motoren er nå til gjenoppbygning,
og skal være klar til neste sesong.

Det har vært betydelig
aktivitet i LBA i sommer
Både Medlemsbygget (Klubbhuset)
og skattesaken har krevet en god
del oppmerksomhet, særlig for
Morten Erichsen og andre som har
vært direkte involvert.
Som dere kan se, nærmer
Medlemsbygget seg ferdigstillelse,
og vi håper vi skal kunne avvikle
medlemsmøtet i slutten av oktober
i bygget, som det første arrangementet. Det ser ut til å bli det fantastisk flotte bygget vi har sett for
oss, og vil bli vårt «hjem» i overskuelig fremtid.
Bygging av Medlemsbygget har

blitt et lengre og mer ressurskrevende prosjekt enn forventet. Våren
gikk med til å ferdigstille prosjektering og tegninger som vi hadde
antatt var utført under tidligere
planlegging. Dette måtte bl.a. gjøres for å tilpasse prosjektets dokumentasjon til den kontrakten som
tilslutt ble benyttet mellom LBA og
Ansnes Entreprenør. Omfang og
kostnader forbundet med dette var
undervurdert og det har derfor
påløpt noen uventede kostnader.
Også på selve bygget har det
kommet tillegg fordi detaljer ikke
har vært med i spesifikasjonen. I
tillegg har det kommet nye myndighetspålagte krav, bl.a. til varmepumpe. Alt i alt har dette ført til
noen kostnadsoverskridelser.
Byggekomiteen bruker mye tid på
håndtering og kontroll av arbeid og
kostnader.
Så over til selve bygget: Andsnes
er nå i sluttfasen innvendig.
Gulvene er ferdig lagt og alle flisearbeidene er ferdige. Elektrikeren er
i gang med å montere lyset, og til
slutt kommer maleren tilbake for å
flekkmale. Ved slutten av uke 40
skal det meste være gjort.
Ventilasjonsanlegget blir koblet til i
uke 41. Det som holder igjen ferdigstillelsen nå, er leveransen av
varmeanlegget med varmepumpen
som meget beklagelig er sterkt forsinket fra fabrikken. Siste melding
er et den kommer uke 43, dvs 19.
oktober. Da skal rørleggeren koble
en mengde rør til denne kompakte
enheten (herunder 800 meter som
er lagt ut i vannet), og så kan den
fyres opp. Parallelt med dette søker
vi om midlertidig brukstillatelse,
som vi da håper kommunen kan gi
på kort tid. Administrasjonen planlegger å flytte inn i slutten av oktober.
Byggekomitéen og styret jobber
for fullt med å få bygget ferdig, og
det vil bli lagt frem fullstendig
regnskap for byggeprosjektet på
kommende årsmøte. Det er ikke
aktuelt å be om ekstra innbetaling
fra andelseierne.

Skattesaken
Når det gjelder skattesaken har vi
har hatt brevveksling med skatteetaten og revisor. Selvangivelse er
levert etter forlenget frist. Vår
påstand er at LBA i sin helhet skal
være fritatt for skatteplikt etter skattelovens §32. Saken er ikke konkludert fra etatens side, så arbeidet vil
nok fortsette en stund til.

Fremtidig organisasjon
LBF/LBA
Etter flere års arbeid, leverte komitéen som har utredet fremtidig
organisasjon for LBF/LBA sin innstilling før siste årsmøte. Den kan
leses på hjemmesiden (den fullstendige innstillingen skal være
lagt ut nå). På kommende årsmøte
i mars, skal styret legge frem sitt
syn.
Før det, ønsker vi å få flest mulig
synspunkter fra andelseiere og
medlemmer. Vi har derfor fått opprettet et forum som nås via hjemmesiden, hvor alle som ønsker kan
gi uttrykk for sitt syn. Styret vil ikke
ytre seg her, men lese innleggene
med stor interesse. Unntak kan
være ren faktainformasjon. Jeg
oppfordrer alle til å delta i
meningsutvekslingen!

Dødsfall i havnen
Vi har dessverre hatt en dødsulykke
i havnen vår.
Det er en andelseier som omkom ved båten sin, uten at vi kjenner noe til nærmere omstendigheter. Saken er til etterforskning hos
politiet. Vi føler med avdødes familie og venner.
Ulykken minner oss om at det er
risiko knyttet til båtlivet, også i havnen. Den som har falt av et glatt
båtdekk, eller falt i sjøen med fulle
klær, vet at risikoen for ikke å klare
seg er betydelig. LBA vurderer fortløpende hvordan vi kan gjøre havnen sikrere. Bryggene på Tangen er
utstyrt med en skinne under vann
som det er mulig å stå på, men i
kaldt vann og med tunge klær, skal
man være ganske sprek for å kunne

POSITIVITET OG FREMGANG –
VIND I SEILENE FOR
SKANDINAVIAS STØRSTE
FLYTENDE BÅTMESSE
Båter i sjøen Skandinavias største flytende båtmesse - ble
arrangert på Aker Brygge
i Oslo3.–6. september

redde seg opp på en uteligger. Derfor bør man
også tenke sikkerhet når
båten fortøyes, for eksempel ved at badestigen
enten henger ute, eller
kan utløses fra sjøen (de
som har hekken mot
brygga bør sjekke at det er
plass til å felle ut badestigen, eller fortøye med stigen ute). Det er også
klokt å iføre seg redningsvest ved arbeid på dekk
når man er alene i båten.
JOSTEIN

En samlet båtbransje med 270
båter, 50 utstyrsleverandører
og hele 40 nyheter var representert, og årets messe hadde
et mangfold og en bredde
med noe for enhver.
Herlig sommervær, god
stemning og masse mennesker ga en flott avslutning på
årets Båter i sjøen, som denne
gangen har møtt litt av alt hva
værgudene kan by på. Takket
være godt vær to av dagene,
som ga god økning i besøket
disse dagene, ble totalen for
årets messe samlet sett bra.
Hele 4370 personer tok
turen til Båter i sjøen i løpet av
siste messedag, noe som er
tusen besøkende mer enn
søndag i fjor. Dette ga oss litt
tilbake av det tapte fra lørdagen som grunnet regn og en
våt start fikk mindre besøk
enn vi hadde håpet på.
Totalt besøkte 12.152 personer messen i løpet av de 4
dagene.

Beste flytende båtmesse
Messen høster lovord fra både
utstillere og besøkende fra
inn- og utland som opplever
årets Båter i Sjøen som den
beste flytende båtmessen i
Norge noensinne.

KLART FOR HØSTOPPLAG
Høsten nærmer seg med stormskritt, og den
kjedelige delen av båtlivet står for døren.
Her er noen smarte produkter og tips som gjør
det litt enklere å komme i gang.

Bransjetrend
Daycruisere og «skjærgårdsjeeper» med påhengsmotorer er
fremdeles det som dominerer
i det store salgsbildet i Norge.
Vannscootere har hatt og har
fremdeles en stor salgsvekst
grunnet fjerning av HK avgift i
fjor som gjør at prisen har falt
25 – 30 %.
Gledelig er det også å registrere at på denne messen har
også større båter både seil- og
motorbåter fått en salgsvekst.
På utstyrssiden er det kartplottere med stadig større
skjermer og touch funksjon
som er siste nytt. Salget av flyteplagg og redningsvest har
også hatt en stor økning etter
at påbud om bruk av flyteplagg i fritidsbåt under 8 m.
ble innført.

Ny eier av Buster Mini
Alle opp til 18 år kunne delta i
konkurransen om å tegne
drømmebåten, og være med i
trekningen av en Buster Mini
med Yamaha 8Hk. Vinneren
ble trukket ut blant 50 fine
bidrag søndag og vi kunne
meddele den nye båteieren
om seieren til stor glede.

Marinovator flytende
båtgarasje
For 39 000 kroner får du
den flytende båtgarasje
Marinovator, som gir
båten tak over hodet
gjennom vinteren. Denne
passer fint i boblehavner
eller på isfrie steder langs
kysten. En vifte holder
posen rundt båten oppe
ved hjelp av overtrykket
som skapes. Prinsippet er
det samme som hoppeslott bygger på, der en
relativt liten luftpumpe
skaper en kraftig og stabil
overflate. Ved inn- og
utpassering går litt av luften ut, slik at posen klapper delvis sammen. Men
etter få sekunder er marinovatoren igjen fullt oppblåst. Inne i posen får
man et godt klima, slik at
man kan arbeide med
båten uten å ta hensyn til
vær og vind. Den smarte
oppfinnelsen har vært på
markedet noen år, og
diverse oppgraderinger
senere fremstår den som
et fullverdig alternativ til
lagring på land. Båten
fortøyes i båsen på vanlig
måte, ved at tauverket tres
gjennom tilpassede pakninger foran og bak. Man
er avhengig av landstrøm
for å drive vifta, som trekker om lag 70 watt.
www.marinovate.com

Tørrbollen

Fukt og kondens gir
muggskader og dårlig
luft. En båt som står lagret i et fuktig klima er spesielt utsatt for dette. Det
finnes flere alternativer
for å bekjempe fukt og
muggskader. Tørrbollen
er en liten og effektiv
fuktsluker som holder til
cirka 35 kvadratmeters
areal. Denne suger opp
det meste av fuktighet, og
lagrer det inne i bollen.
Tørrbollen varer mellom
en og tre måneder,
avhengig av temperatur
og fuktighet. Produktet
koster 150 kroner, mens
en refill med tre fuktslukere koster 99 kroner.
www.caravanogfritid.no

Smart
presenningsklype
Flagrende presenninger i
høststormen kan fort gi
deg mange ekstra turer til
båthavna. Strong-grip fra
svenske Aronowitsch &
Lyth AB består av en aluminiumsklemme og en

halvmyk plastpinne. I
kombinasjon gir disse et
overlegent grep uten å
skade noe materiale.
Plastpinnen legges på
baksiden av presenningen, før klemmen festes på denne.
Dermed kan man
selv velge hvor
presenningen
skal festes.
Strong-grip er lett
å feste og lett å
demontere.

Frostvakt
Jordslag, mugg og frostskader på motor vil man
unngå. Om man har tilgang på landstrøm, noe
man gjerne har under
opplag, bør man ansette
en frostvakt i heltidsstilling om bod. Frostvakten
sørger for at det er litt
lunk om bord, noe som
kan være forskjellen på
en stor jobb til våren,
eller problemfri sjøsetting. Frostvakten skal
holde temperaturen over
frysepunktet. Frostvakter
finnes i helt enkle versjoner, som avgir nødvendig
varme. Noen bruker også
en 60-watts lyspære (god
gammeldags glødelampe
som avgir varme) for å
holde lunken i motor-

rommet eller i
lugaren. De mer
avanserte frostvaktene er termostatstyrte, og slår
seg kun på når
temperaturen
bikker under et
gitt punkt. Ha
gjerne en frostvakt i
motorrommet, og en i
lugaren.

Flere tips for høstopplag:
- Puter, duker, sengetøy
og håndklær bør du ta
med deg hjem. Om du
ikke får tatt med putene,
så sett dem i det minste
på høykant, slik at ikke
kondensen får jobbe
mellom pute og underlag.
- Fyll drivstofftanken
helt opp.
- Tøm vannanlegg og
varmtvannsberederen.
(åpne kranene og blås
med pumpe, munn eller
trykkluft.
- Hell frostvæske i septiktank , toalett og dusjavløp
- Batterier skal stå
kaldt, ta dem gjerne ut og
sett dem i kjelleren
hjemme.
- Sett skapdører og
skuffer på gløtt.
- Såpe og andre båtpleieprodukter bør ikke
utsettes for frost.
-Ta med elektronisk
utstyr hjem – forlatte
båter er attraktive for
tyver.

HVOR MYE
BETYR 1 CM?

Fra 1. mai i år ble det
innført et påbud om at
alle i båter under åtte
meter må bruke flyteplagg.
IBIZA Sport Cab nå
som 801 versjon og dermed unntatt fra vestpåbudet.
Nå har produsentene

begynt å lage båter på 801
cm for å unngå vestpåbudet. Dette er nok et
eksempel på hvor uheldig
denne loven er.
Dette er nok et innspill
som vil bli lagt merke til i
den bebudede evaluering
av vestpåbudet senere i
høst..

VINTERVARMT
BÅTLIV

Først ute om våren og
sist på land om høsten. Eller kanskje du
rett og slett velger å
bli på fjorden, selv
om termometeret
lyser blått og frostrøyken ligger tett
rundt båten.
Sjekk om vanntanken
tåler kulde
Pass på vanntanken din
om bord. Eventuelt kan
du ta med noen ekstra
kanner med vann. Sjekk
vannfiltrene før du legger ut på tur.

Sjekk drivstoffilteren

TYVER
RIBBET BÅT

OPPGITT: Kenneth Vogt fra
Vøyenenga oppdaget innbruddet i sin sjeldne Cobra 860
Sportbåt onsdag kveld. Da var
diverse interiør pluss seks redningsvester med en verdi på til
sammen over 30.000 kroner
stjålet. Nå ber han båtfolk være
på vakt hvis tyvene har tenkt å
forsyne seg mer.
FOTO: KARL BRAANAAS

Onsdag 12. august kveld tok Kenneth Vogt (38) turen
ned til båthavnen på Lakseberget for se om alt sto bra
til med hans ca. 30 fot store Cobra 860 Sport. Det
gjorde det ikke.
Tyver hadde brutt opp låsen og revet i stykker deler
av luken for å komme seg inn i båten. Verdier for over
30.000 kroner ble stjålet.
– Hele putesettet som tilhører
båten, var borte, det samme var ryggstøtter, solseng, sittegruppe, kabinputer og seks vester, sukker Vogt.
Lakseberget båtforening har vakthold på nattetid. Vogt kjenner til at
noen personer som lyste på båter tidligere i sommer ble jaget bort fra
området.
- BUDSTIKKA -

Ifølge Hovedredningssentralen på Sola er dårlig service og vedlikehold av drivstoffslanger
og brenselfiltre blant
hovedårsakene til stopp
og havari på fritidsbåt.
Fukt og ising kan selvfølgelig øke problemet,
hvis systemet er tett fra
før.

Boblehavn
Flere store havner har nå
tilbud om boblehavn.
Det vil si at det er plassert ut motorer undervanns, som sirkulerer
vannet i havna så det
ikke fryser til. Dette problemet er selvfølgelig
størst inne i fjorder.
Østlandet er spesielt
utsatt for is i havnene på
vinteren.

Tørrballen
Fungerer som en svamp
på fuktighet, men det
som egentlig skjer er at
fukten blir trukket inn i
boksen av krystaller som
samler seg i bøttebunnen av tørrballen. Disse

leveres i to forskjellige
størrelser, og vi anbefaler
at du setter ut et par av
disse rundt i båten. De
kan stå om bord hele
året, og du vil raskt finne
ut at de er effektive hjelpemidler. Koster cirka 90
kroner for den lille og
120 kroner for den
«mega»-store. Egne refillpakninger kan kjøpes.

Lufting under
madrasser
Det er mulig å kjøpe spilebunner (tyske
Calypso) som løfter
madrassen cirka 5 cm.
Dette kan du selv tilpasse sengemålet i din
båt, men det er dyrt og
tar en del plass. En mye
billigere og enklere løsning er Air Cell Pro – et
vevet plastmateriale som
bygger cirka 2 cm, og
som sender fuktig luft ut
og tørr og varm luft inn
under madrassen etter
hvert som du beveger
deg. Dette underlaget
koster i overkant av 700
kroner for en «matte» på
137x210 cm, og det kan
skjæres eller klippes til
uten annet verktøy enn
en saks. Er du nevenyttig, er det selvfølgelig
mulig å lage din egen
spilebunn.
Puter som tåler fukt er
lurt, slik at du ikke blir
våt i baken. Kapok er et
fyll som tåler fukt bedre
enn andre materialer, og
dette – sammen med
bomullsstoffer som er
behandlet mot fukt og
mugg – gjør at du kan
bruke putene både inne
og ute. Fåes i flere størrelser og farger.

Hvis båten må
forlates
Dersom du forlater
båten om vinteren uten
å ta med deg puter og
sengetøy, anbefaler vi at
du setter putene på høykant og gjør kontaktflatene med benker så liten
som mulig. Dra noen
snorer innvendig, slik at
du kan henge opp pledd
og dyner, eller heng dem
over stolrygger og slikt.
Alt dette vil minske faren
for sopp og muggdannelser om bord.

God kalesje
Det er viktig med god
lufting i båter, men
gamle kalesjer har en
egen evne til å slippe ut
ukontrollerte mengder
med luft. På samme
måte vil en slitt kalesje
gjøre gjennomtrekken
umulig å styre ved en
eventuell oppvarming.
Gamle kalesjer har også
lett for å trekke til seg
fuktighet veldig raskt, og
vil derfor bli en kilde for
frost og mugg.

