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Aktivitetsrapport for båtgruppa 2018.
Båtgruppa har bestått av Kai Määttänen, Thomas Kristiansen og undertegnede.
Gruppa har planlagt drift av Capella og terminturer i løpet av året. Treff i samarbeid med Tur- og
aktivitetsgruppa.
Båten har lagt på sin plass 1 på pir 1 på Vallø med unntak av månedene desember, januar, februar og
mars hvor den har ligget innerst på vestre molo grunnet mindre sannsynlighet for is. Der ligger den nå i
vinter også. Deltakerne i gruppa bytter på å ha oppsyn med den i lavsesong, etter oppsatt liste.
Båten blir i år 11 år gammel og det blir 5.året klubben har den. Motor har gått totalt ca. 520 timer.
Arbeid \ hendelser utført på båten i løpet av året:
- 17.4. Motorservice hos Vallø Marina
- 10.-12. mai ble den tatt opp for vårpuss på Vallø. Det ble spylt, vasket, stoffet og polert og litt
småfiks.
- I oktober stoppet powertrim på motor å fungere. Kai feilsøkte, fant brudd i kabel og skjøtet den.
- I november ble det montert nytt batteri av Aarstein samt montert nye hengelåser.
- Det ble også laget nytt konsolltrekk hos Arvid Thoresen AS pga. det gamle var slitt.
- I desember ble det kjøpt inn nye dykkeflagg av samme årsak.
Båten har hatt omtrent tilsvarende bruk som i 2017.
Det ble kjørt 34 terminturer, fordelt på 140 dykkere som gir ett snitt på 4,1 dykkere pr tur.
I tillegg ble den brukt på følgende arrangementer:
Barnas turlag i april på Vestre Bolærne.
Ryddedugnad 28. og 29. september i Tønsberg samt på Østre Bolærne 21.oktober og opplæringsturer med
nye båtførere.
Se rapport fra tur- og aktivitetsgruppa og styrets beretning for tall på disse aktivitetene.
Pr. dato er vi 7 opplærte båtførere, samt 3 er under opplæring og 3-4 reserver. Noen har falt fra som
båtførere.
Det er planlagt vårpuss i beg. av juni på båten.
Vi vurderer sponsorer og andre inntektskilder i tillegg til deltakerbetaling for å dekke driften av båten.

For båtgruppa
Aarstein Vigulf

