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Aktivitetsrapport for båtgruppa 2019 
 

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 12 år gammel og det blir 6.året klubben har den.  Motor har pr. 31.12. gått totalt 571 timer.   

Tilstand er bra. 

 

Arbeid \ hendelser utført på båten i løpet av året: 

- Mars: Ankervinsjen streiket. Det ble byttet rele.    

- April: montert fuktsluker i poser i konsoll og kjettingrom.  Poser sjekkes og byttes ved behov. 

- 1.-3. juni ble den tatt opp for vårpuss på Vallø. Det ble spylt, vasket, stoffet og polert og litt 

småfiks. Motorservice utført av Vallø Marina. 

- I august ble konsolltrekk sydd inn nederst hos Thoresen så det ikke kan blåse av i kraftig vind.  

- Norsk flagg på stang er mistet på 2 turer og er erstattet. 

- Vi har slitt med fyllekortet for drivstoff hele året og det er tatt opp med Vallø Marina men er enda 

ikke i orden. Fylling kan inntil videre kun utføres når marina er åpen. 

 

Båten har hatt vært noe mindre i bruk enn i 2018.  

Det ble kjørt 31 terminturer, fordelt på 136 dykkere som gir ett snitt på 4,4 dykkere pr tur. 

3 av disse turene var turer kun ment for å leite etter og ta opp spøkelseteiner mens en var ryddedykk ved 

Tønsberg Brygge.   

I tillegg ble den brukt på følgende arrangementer:   

Barnas turlag i april på Vestre Bolærne.   

Transportkjøring i bryllup i juli 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 4 er under opplæring og 3 reserver. 

 

Det er planlagt vårpuss i beg. av juni på båten. 

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

 

 

For båtgruppa 

Aarstein Vigulf 
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