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Aktivitetsrapport for båtgruppa 2020 
 

Båtgruppa har bestått av Kai Määttänen, Thomas Kristiansen og Aarstein Vigulf. 

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 13 år gammel og det blir 7. året klubben har den.  Motor har pr. 31.12.2020 gått totalt 629,5 

timer. Tilstand er bra. Det utføres planlagt og løpende vedlikehold. 

 

Arbeid \ hendelser utført på båten i løpet av året:   

- 5.-10. juni ble den tatt opp for vårpuss på Vallø. Det ble spylt, vasket, lappet mindre hull i babord 

pontong, stoffet og polert og litt småfiks. Motorservice utført av Vallø Marina. 

- I september ble det kjøpt ny pumpe til pontonger da den gamle ikke fungerte lenger. 

- I slutten av oktober ble det konstatert at VHF ikke fungerte på utsending av signaler til kystradio 

Sør. 

Serco AS på Jarlsø ble kontaktet for feilsøk. De anbefalte bytte av både VHF og antenne. Disse 

ble byttet og VHF fungerer nå tilfredsstillende igjen.  

- Analog drivstoffmåler og dekkslys fungerer ikke. Rep. er planlagt. 

- 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, alt. at båtfører legger ut. 

 

Båten har hatt vært noe mindre i bruk enn i 2019 grunnet Covid19. Vi kom ikke i gang med sesongen før 

i slutten av april. Og det har vært begrensninger på maks. 4 dykkere + båtfører på tur pga. Covid19 

avstandskrav. Fra slutten av november og ut året var det aktivitetsstopp pga. Covid19.  

Det ble kjørt 36 terminturer, fordelt på 166 dykkere. 

Båten ble brukt til ryddedykk i Vallø Båthavn i september samt ved Tønsberg Brygge i oktober.   

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 reserver. 
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For båtgruppa 
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