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Aktivitetsrapport for båtgruppa 2017. 
 

Båtgruppa har bestått av Kai Määttänen, Per Olav Eriksen 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 noen uker i januar,februar og mars hvor den 

har ligget innerst på vestre molo grunnet mindre sannsynlighet for is. Der ligger den nå i vinter også. 

Båten har vært en del mindre i bruk enn i 2016. 

 

Arbeid \ hendelser utført på båten i løpet av året: 

- I slutten av mai ble den brukt til et transportoppdrag som dessverre førte til grunnstøting av 

motoren. Undervannshuset fikk stor skade og måtte byttes. Dette ble utført hos Vallø marina og 

det gikk på klubbens forsikring med fratrekk av egenandel.  Det ble også byttet til ny propell da 

denne også ble skadet. Båten ble tatt på land noen dager og spylt under.  

- I august ble det montert ny VHF-antenne og DAB-radio med ny antenne. Det ble også laget og 

montert vanntett «hanskerom» til lagring av mobil osv.   

- I desember bestemte vi at vi skulle investere i ny O2-koffert og redningsgrind. Disse ble levert og 

montert i januar i år. Vi har søkt og fått spillemidler for deler av disse investeringene. 

 

Det ble kjørt 34 terminturer, fordelt på 145 dykkere som gir ett snitt på 4,2 dykkere pr tur.  

I tillegg ble den brukt på følgende arrangementer:   

Påskedykking fra Sandøsund med dagsturer derfra fra skjærtorsdag  til 1.påskedag.  

Færder kulturfestival på Østre Bolærne i juli.  

Tjømetreffen i september samt et par teineryddeturer.  

Se rapport fra tur-og aktivitetsgruppa og styrets beretning for tall på disse aktivitetene. 

 

Pr. dato er vi 8 opplærte båtførere, samt 1 er under opplæring og 3-4 reserver. 

 

Angående vedlikehold står nå motorservice først på planen som skal utføres av Vallø marina. 

Videre vil det bli en dugnad på båten til våren med opptak, vask, spyling, stoffing og polering. 

Vi vurderer å montere festeanordning innvendig for flaskesett i løpet av året. 

Vi vurderer sponsorer og andre inntektskilder i tillegg til deltakerbetaling for å dekke driften av båten. 

 

 

For båtgruppa 

Aarstein Vigulf 
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