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1. Krever satellittabonnement.
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Det er brukerens ansvar å kjenne til og overholde alle gjeldende lover i de land hvor enheten benyttes.
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VHF med 25 Watt effekt. DSC og
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Norges største utvalg i ankervinsjer?
Mer enn 90 ulike tau- og kjettingvinsjer!
Se seatronic.no for modeller og priser
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Seatronic er direkteselgende importør av Quick ankervinsjer
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Side-Power Thruster
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hekkthrustere. Kvalitet!

ÅPNINGSTIDER BUTIKK
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Trenger du
ny kalesje
eller sprayhood?
...eller kanskje nye puter?

• Forenklet rigging, øyeblikkelig gass/girrespons og god
drivstoffeffektivitet.
• Enkelt vedlikehold
• Oljefilter er designet for
enkel tilgang.
• Enklere oljeskift.
• Dynamisk og glatt design
• Forbedret girkasse - som
senker giroljetemperaturen
og bidrar til økt holdbarhet
for tannhjul.

ENBORD

Vi fører alt av kalesjeprodukter fra
NV EQUIPMENT
som i mer enn 45 år har produsert for
de fleste europeiske båtmerkene

Finn din forhandler:

Suzuki leverer båtmotorer
fra 2,5 til 350 Hk
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Jeg har lyst til å komme med en liten historie. I mars 2019 fikk redningsskøyta vår i
Sørvær i Finnmark en telefon om at en fisker i
slutten av 60-årene lå i havna med hjerteproblemer. Det var alvorlig. Ambulansen kunne
ikke ta seg fram, det var ni meter høye bølger ved moloinnløpet til Sørvær og det blåste
orkan i kastene. Skipperen på redningsskøyta
og legen i Hasvik måtte be om nødbrøyting
foran ambulansen. Strekningen Hasvik til
Sørvær tok to timer og 40 minutter. Vanligvis tar den 40 minutter. I mellomtiden hadde
mannskapene på skøyta fått situasjonen under
kontroll. Det ble satt nitroglyserin og blodfortynnende. Redningsskøytene er også små
sykestuer på kjøl, med egen kommunikasjonskanal direkte til ambulanse og lege. Da legen
kom fram, var situasjonen stabil. Hun ønsket
at de skulle ta skøyta til Hammerfest, men da
satte skipperen lyskasteren ut på moloåpningen. Den turen var det ingen som ønsket å ta.
Mannen ble etter hvert flyttet til sykehuset i
Hammerfest. Verdien av å være til stede, fikk
nok en gang en lykkelig slutt.
Det var de mange ulykkene blant fiskerne
på slutten av 1800 tallet som fikk Oscar Emil
Tybring, fra innlandsbygda Selbu i Trøndelag,
til å ta initiativet til Norsk Selskab til Skibbrudnes Redning (NSSR). Tybring var utdannet marinelege og tjenestegjorde blant annet
på Oscarsborg festning. Han ble tidlig en samfunnsopptatt mann. Etter mye reising land
og strand rundt for å finne støttespillere og
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ngen skal slå seg på brystet og hovere
over å redde andres liv, livredning ligger
i genene våre. Det er likevel lov å være litt
stolt over betydningen dette har for de mange
som har fått sine trygt hjem. Ikke minst for
de mange fiskerfamiliene som kunne fortsette næringen sin, slik at den som forsørget
mange kunne gå trygt om bord igjen. Siden
oppstarten i 1891 har vi til sammen reddet
6 700 liv. Det blir cirka ett liv hver uke i 130 år.

Faddere for redningsskøyter

samarbeidspartnere, fikk han endelig oppleve
at NSSR ble stiftet i 1891. Med på laget hadde
han blant andre admiral Johan Koren og Colin
Archer. Sistnevnte skulle sette sitt kraftige
bumerke på selskapet, som konstruktør av
de første redningsskøytene. I år er det 100 år
siden Colin Archer døde. Det skal vi komme
tilbake til i et senere nummer av RS-Magasinet. Han som var konge i Norge på den tiden,
Oscar II, gav en oppstartkapital på 1 000
kroner til NSSR. En handling som utløste et
kongelig beskytterskap som har gått uavbrutt
siden den gang.
Akkurat som noen skjønte at ting måtte
gjøres i 1891, slik har vi fortsatt jobben med å
gjøre sjøen og kysten tryggere for alle som bruker den. For å få til det, må vi være modige,
løfte blikket og tørre å se over horisonten etter
nye muligheter.

redningsskøyta i verden med radarteknologi
fra forsvaret. Den kunne se over og gjennom
sektorer og siktlinjer på en måte vi aldri tidligere hadde sett.
En av mange satsinger inn mot kommende
sesong, er å digitalisere båtførerprøven. Her
utvikler Redningsselskapet et kurs hvor pensum foregår med videolæring. Mange hundre
timer opptak skal klippes og justeres. Grafikk og bildeelementer skal sys sammen med
monologer fra erfarne instruktører. Etter at
organisasjonen mottok tidenes donasjon på
100 millioner kroner, starter nå jobben med
å prosjektere tidenes mest moderne og bærekraftige havgående redningsskøyte. Det gjelder å være modig og til stede i den tiden man
er en del av. Ikke bare som et motto, men i
form av handlinger som blir til noe.

Redningsselskapet har en generalsekretær
som har stått fjellstøtt i sin mening om at et
liv er like mye verd i Middelhavet som i Norge.
Det merket vi da vi tok steget ut i internasjonalt arbeid. Det var å ta samhandling til nye
høyder, til å utvide erfaringsgrunnlaget. I dag
sitter Redningsselskapet på uvurderlig kompetanse i det som på redningsspråket heter
«masse-evakuering». Noe instruktørene til
Redningsselskapet hver dag bruker når nye
deltagere fra de store fergerederiene skal kurses på akademiet, i Redningsselskapet hjemmehavn i Horten. En veldig analog arbeidsmetode vil mange mene, men det er da det
hjelper å ha modige kolleger som tør å bruke
glasskula aktivt.
Nå tar Redningsselskapet steget fullt ut i
det digitale rom-met. Vi har alltid ligget langt
fremme når det gjelder sensorteknologi for
å måle alt fra forbruk og vedlikehold på våre
redningsskøyter, til å laste om bord de mest
moderne navigasjonshjelpemidlene. Det var
vel derfor Redningsselskapet hadde den første

Redningsselskapet
må være modige, løfte
blikket og tørre å se
over horisonten etter
nye muligheter.

Fred. Olsen

Social Engagement Group
on behalf of

Bonheur ASA
Oslo Havn KF
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Aktuelt

Isvektere blant isvandrere
Tekst: Frode Pedersen
Foto: Redningsselskapet

Det går mange år mellom hver gang sjøisen er så innbydende i den
folkerike Osloregionen. Folk valfartet til isen som la seg mellom øyene i
indre Oslofjord. Redningsselskapet stilte opp med luftputebåt og god
informasjon for å trygge forholdene for de mange tusen på isen.

U

tfordringene i de flotte februar-helgene
var en tilsynelatende endeløs, stor og trygg
isflate hvor folk koste seg. Samtidig ble politiet sitert i avisene på at isen ikke var trygg, og
at folk måtte komme seg vekk. Det var et gap
mellom folks risikovurdering og den reelle risikoen. Det var også flere hendelser hvor folk gikk
gjennom isen i helgene forut for vårt engasjement. Spørsmålet ble derfor hvordan vi kunne
formidle kunnskap om forebygging, og samtidig
være med de andre etatene på å bygge en god
beredskap om noe skulle skje, sier kommunikasjonsdirektør Hasse Lindmo.

rende fartøy. Den kan hurtig rekke over større
områder, på både sjø og is, slik at responstiden
når noe skjer reduseres betydelig. Fartøytypen er
også et supplement til nødetatene for å forsterke
drukningsberedskapen i indre Oslofjord. Vi
gjør alltid valg basert på innspill fra andre nødeteater når vi startegisk plasserer et fartøy som
skal brukes i beredskap, sier beredskapssjef Tom
Haakenstad.
Han mente i etterkant av innsatsen til
«Isvekteren», at flere nødeteater nå fikk se hvor
bra kapasitet et slikt luftputefartøy kan ha under
de forholdene som var på isen.

Vi har vært modige nok til å satse på
et luftputefartøy som nå har bevist
hvordan beredskapen finner nye former.
STOR INNSATS FRA ALLE I REDNINGSSELSKAPET
Redningsselskapet har brukt helgene på isen til å
mønstre på både faste og frivillige mannskaper,
og alle var til stede med smil snarere enn pekefingre. Mottoet var at det er viktig å bidra til at
folk får en trygg ferdsel på isen, og at de gjør
gode valg med hensyn til utstyr og hvor de går.
– Derfor hadde vi også med oss ispigger, luer
og buffere til salgs. Vi er bevisst på at folk kan
komme til oss for å søke hjelp, og har mannskaper
og rutiner klare for det. Mye likt det arbeidet vi
driver med på sommeren, gjennom forebygging
og beredskap, sier regionleder Erik Knudsen.

– Det har vært en utrolig inspirerende reise
å se hvordan våre mannskaper har samarbeidet
på tvers av faggrupper, hvordan frivillige og
faste ansatte har jobbet sammen på isen og
ved iskanten i disse ukene. Hvordan vi greide
å etablere en hær av folk og fartøyer bare på
en ukes tid. Vi har vært modige nok til å satse
på et luftputefartøy som nå har bevist hvordan
beredskapen finner nye former, og andre etater
kan nyte godt av arbeidet vi gjør, sier generalsekretær Rikke Lind.
Sjekk ﬂere is-tips ved å
skanne denne QR-koden.

LUFTPUTEBÅTEN – ET VIKTIG FARTØY FOR
BEREDSKAPEN
Et viktig bidrag til beredskapen ble Redningsselskapets nye luftputebåt, «Isvekteren». Styrken i
konseptet er at den kan flyttes raskt fra område
til område. Erfaringer fra leirraset i Gjerdrum
demonstrerte at vi fikk flyttet luftputebåten,
med operativt mannskap fra Mjøsa til Gjerdrum,
på tre timer. Den har egentlig hjemmehavn på
Gjøvik, og er ment å skulle styrke beredskapen
i deler av det nye fylket Innlandet, men denne
helgen fikk den altså prøve seg blant
flere tusen is-gjengere i Oslofjorden.
– «Isvekteren»
bidrar i den forebyggende beredskapen
som et suppleVenstre: En isvekter må være godt kledd.
Høyre: Luftputebåten «Isvekteren» er
til daglig stasjonert på Mjøsa, men tok
nylig turen til Oslo og Bærum for å passe
på de uvanlig mange skøyteløperne og
gående som benyttet fjordisen der.
Øverst: Reporter Live Marie Hagen
Wold fra TV2 fikk prøve seg i det
iskalde vannet – og klarte seg fint.
Nederst: «Isvekteren» pilot Stein Erik
Aannerud synes det var hyggelig å vise frem
luftputebåten til bærumsfolket. De brukte
helgene i Oslofjorden til å øve med andre etater.
8
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PREMIEREDAGER
VELKOMMEN TIL PRØVEKJØRING

80% av alle dieselmotorhavarier skyldes uren diesel.

Ta kontakt med en av våre dieselspesialister, og få sjekket dette, FØR havari inntreffer.
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LEASINGKAMPANJE

3.211,-

Ekstremt høyt
utstyrsnivå

Sterke
spesifikasjoner

Klasseledende
sikkerhet

PR MND EKS MVA

* 4 dørs premium automat Black Edition. Prisen er også inkl. Vinterhjul.

3 års leie/45.000km, forskuddsleie på Kr 65.000. I tillegg kommer frakt, termingebyr med
Kr 95,- og etableringsgebyr med 4.795,-. Alle beløp er eks. mva. Bilen er 2 seters varebil.

KONGEN AV PICK-UP HAR BLITT HELT NY!
OMFATTENDE UTSTYRSPAKKE
Adaptive cruise control, regnsensor, automatiske fjern og nærlys, BI-LED automatiske nær og fjernlys, elektronisk differensialsperre, 9 tommers multimediaspiller med Apple CarPlay og Android, ryggekamera, 8-veis elektrisk setejustering, skinnratt,
skinnseter ekstra komfort, kollisjonsvarsling (FCW), nødbrems (AEB), trafikkskilt gjenkjenning (TSR), intelligent fartsbegrenser
(ISL), filholder (LKAS), filskiftevarslingsystem (LDWS), opptil 8 høyttalere og mye mer.

VELG MELLOM
Pick-UP
Black Edition
Trooper
Magnum
Arctic Truck

Endelig er nye Isuzu D-Max her. Norsk motorpresse har latt seg imponere.
Nå er det din tur til å oppleve nye Isuzu. Les mer på isuzu.no

Introduksjonspris fra kr 449.900,- inkl mva. (herav mva kr 73.482,-)
Isuzu 2021 RS magasinet nr 1.indd 1

Tøffest i klassen • isuzu.no

09.02.2021 08:54

Tekst: Frode Pedersen
Foto: Fra mannskapets hjelmkamera og privat
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Reddet,
men ikke redde!

– Går det bra med dere, spør redningsmannen og rekker ut en trygg
hånd. På skjæret sitter en våt og kald familie på fem pluss to hunder. De
holder varmen under en dyne de fikk rasket med seg da båten deres fikk
motorstopp, og hele familien måtte evakuere fra båten til en liten holme.
Været var vestlandsk og vinden fikk godt tak i den 30 fot store båten.

R

ikard Bjørklund er redningsmann. Denne
påsken stod han ekstra vakter om bord i
redningsskøyta «Kristian Gerhard Jebse II»
med stasjon i Bergen. Landet var stengt ned, og alle
svevde i uvisse om hva morgendagen skulle bringe.
For familien Olsvik og Iversen, to voksne med
tre barn og to hunder, ble det en dramatisk påskestart. Familien skulle bruke påskelørdagen til å ta
en tur over Hjeltefjorden. Planen var å gå i land
i Øygarden. Allerede etter en halvtimes baksing i
motvind og stadig mer bølger, stoppet motoren.

– Det ble bom stille! Jeg hadde sjekket med
målepinne at det var godt med drivstoff på tanken, så her måtte det være noe annet som hadde
skjedd. Etter litt mekking og sjekking av drivstoffledninger, skjønte jeg raskt at drivstoffet
ikke kom dit det skulle. Uten fremdrift ble det
også vanskelig å manøvrere båten. Stadig økende
vind fikk godt tak i den 30 fot store Viksund
Futuraen. Vi nærmet oss faretruende land, og jeg
innså at her ble det snakk om en krevende evakuering, sier Olsvik.
Etter at båten kom på land, kunne Olsvik
konstatere at det var rene dyrehagen av dieseldyr
nede i tanken, og at alternativet ble ny tank. Skroget var like fint, bare noen små skår i gelcoaten.
Alle var enige om at her skulle ting ordnes, for
ingen i familien ønsker å oppleve dette en gang til.
Dagen etter havariet, sa Stian Olsvik til Bergens Tidende at han skulle montere en ekstra
brakett til en reservemotor.
– Har du fått montert en slik?
– Både ja og nei. Vi har motor, og vi har kjøpt
lettbåt som vi alltid har med oss på tur. Har slitt
litt med å finne en god innfesting på hekken for
en ekstra motor. Så vi får håpe jolla kan hjelpe oss
hvis noe sånt skulle skje igjen, sier Stian Olsvik.

Venstre: Familien klarte å komme seg i
land på holmen, og utstyrt med en dyne
og to varme hunder ventet de på at
redningsskøyta skulle komme og assistere
båten som hadde fått motorstopp.
Over: Redningsmann Rikard Bjørklund
skryter av kommunikasjonen
under redningsoppdraget.
Under: Helene Iversen og Stian Olsvik, her
med de tre barna, er erfarne båtbrukere.
Likevel ble de rammet av motorstopp.
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IKKE FLAUT
Olsvik fortalte i samme avis at det var litt flaut
at han, som er maritimt utdannet, skulle komme
i en slik situasjon. Men der har vel erfarne
redningsskøytemannskap noen trøstende ord å
komme med?
– Ja, Olsvik er ikke alene om å oppleve dette.
I 2020 rykket vi ut til 6 000 båter med trøbbel,
vi assisterte nesten 20 000 mennesker, og vi reddet 31 liv. Det er ikke bestandig teknikken står
den kjekke bi. Av og til spiller været inn, og da
kan selv en erfaren sjømann få seg en overraskelse. Men det gir meg samtidig en mulighet
til å minne folk som skal tidlig utpå i år, om at
det alltid lønner seg med en skikkelig service og
gjennomgang av alt på båten. En status på filter
blir aldri feil. Dieseldyrene kan være foræderske,
og de slår som regel til når været er som verst,
trøster redningsmann Bjørklund.
14

BLE KJÆRESTER I BÅT
Båtinteressen er noe Helene Iversen og Stian
Olsvik har felles, og de byr gjerne på fortellingen om at deres første date var om bord i Stians
daycruiser. For Helene ble det full klaff da hun
så hvordan Stian tok seg av seksåringen hennes.
Han fikk sitte ved rattet og kjøre båt med han
som skulle bli kjæresten.
– Etter det har det vært båt for oss to. Vi har
bygd opp denne Viksund Futuraen sammen. Den
ble kjøpt som et druknet vrak, og alt om bord har
vi bygget opp. Men nå er vi begge bitt av 20-fot
syken, og jeg drømmer om en Fairline 48 med
flybridge og full pakke, sier Helene Iversen.
– Så dere ble ikke skremt bort fra båtlivet
etter hendelsen i fjor?
– Vi måtte bruke litt tid med yngstejenta,
men så ble det sommer og 14 dager ferie om
bord. Nå er vi definitivt tilbake der vi var. Jeg er
en sånn typisk gjestehavn jente, men i fjor fant vi
faktisk drømmestedet i en uthavn ute ved Austevoll. Stedet heter Hundvåkosen, og det var nettopp det det var. Det koseligste stedet på jord.
Intervjuet foregår via telefon. Entusiasmen
for båt og båtliv kommer klart og tydelig over
fjellet og gjennom røret. Kanskje ikke så rart, det
sitter jo to bergensere i andre enden, som gjerne
bruker utestemme når det blir snakk om ny båt.
TILBAKE TIL SELVE HENDELSEN
Det går på inn- og utpust hos den båtglade familien. Og vi skjønner vel egentlig ganske raskt
at hendelsen fra påsken i fjor ikke har satt så
veldig dype spor hos noen av dem. Men vi prøver
forsiktig å komme tilbake til selve hendelsen, og
hva de følte da dette skjedde?

– Det bredte seg litt panikk blant ungene,
men desto viktigere ble det at vi som voksne
holdt hodet kaldt. Etter hvert som jeg skjønte at
vi var på vei mot land, tenkte jeg at dette kunne
gå skikkelig ille. Det ble Stians oppgave å være
fender i baugen, så begynte vi å lempe unger.
Bikkjene glemte vi i farten, men vi hentet dem i
andre runde om bord, sier Helene Iversen.
Etter hvert kom det en mindre båt til havaristen, men den måtte gi opp. Så kom en større
oppdrettsbåt som kunne buksere båten til Olsvik
fra land slik at den ikke lå og slo i steinene inntil holmen. Familien hadde funnet et sted med
ly for vinden, og de hadde fått med seg en stor
dyne som de minste og hundene kunne varme
seg under. Så var det bare å holde humøret oppe
mens de ventet på redningsskøyta.
ALARMEN GÅR
På basen i Bergen gikk alarmen, og det erfarne
mannskapet på redningsskøyta «Kristian
Gerhard Jebssen ll» visste at de hadde liten tid.
– Dette var på mange måter et rutineoppdrag for oss, men når barn er involvert kobler
vi alltid inn alle sanser. Vi var heldige fordi foreldrene allerede hadde gjort en god jobb med å
sikre familien og fartøyet. Kommunikasjonen
var glimrende. Jeg vil gå så langt som å si at jeg
aldri har opplevd bedre selvberging enn det vi
var vitne til med denne familien. De hadde til
og med fått med seg dyna slik at ungene kunne
holde varmen, sier redningsmannen, Rikard
Bjørklund.
Det er alltid usikkert hvordan unger takler
slike påkjenninger. Når redningsmannen i tillegg
kommer i gul drakt, med hjelm på hodet, vernebriller og ansiktsmaske – ja, da kan vel alle og
enhver bli litt skremt.
– Derfor startet jeg dialogen med familien på
holmen allerede før redningsskøyta hadde lagt
til, sier Bjørklund.
Mannskapet om bord på redningsskøyta
«Kristian Gerhard Jebssen ll» var egentlig forberedt på det verste da nødmeldingen kom. Flere
mennesker involvert, dårlig vær, bølger og en båt
som var på vei inn mot skjæret, kunne i verste
fall bety folk i sjøen og en båt som var sunket.
– Heldigvis hadde familien fått hjelp til å
holde unna skjæret av en oppdrettsbåt som var
i nærheten da motorhavariet skjedde. En mindre
båt hjalp til med å få flere av familiemedlem-

mene i land på holmen. Da vi kom, var situasjonen under kontroll, og vi kunne ta over en våt og
frossen familie, forteller Bjørklund.
PÅSKEMORGEN SLUKKER SORGEN
Og i den grad man kan tillate seg å være litt
flåsete, så var det da alle var trygt om bord at
lørdagsunderholdningen startet.
– Vi måtte jo ta alle koronahensyn som var
pålagt ut fra smittevernhensyn. Alle var våte og
kalde, men jeg må igjen få berømme familien for
den roen og sindigheten de utviste, både under
flytteoperasjonen fra land, og om bord – og ikke
minst hvor rolige foreldrene var. Familien fikk i
seg litt varm drikke, og vi laget et godt rede til
den våte og kalde kohorten nede i forpiggen på
skøyta. Etter hvert hørte vi både skrik, skrål og
mye latter fra gjengen under dekk. Da vi kikket
ned, var ungene i gang med å lage musikkvideoer
for å legge ut på TikTok. Da skjønte vi raskt at
her hadde vi med trygge folk å gjøre. En god latter forlenger det meste. Turen til land ble jo ganske så lang med familiens båt på slep, men det
ble en fantastisk slutt på en dramatisk start, sier
Rikard Bjørklund.
– Påskemorgen slukker sorgen heter det jo.
Her hadde vi med en familie å gjøre som visste
hvordan de skulle holde varmen og humøret
oppe, ler redningsmannen Rikard Bjørklund.
Det ikke Bjørklund fikk med seg, var at mor
Helene måtte gråte en skvett da hun fikk Stian
trygt på plass mellom seg og ungene nede i redningsskøyta.

Turen til land ble jo
ganske så lang med
familiens båt på
slep, men det ble en
fantastisk slutt på en
dramatisk start

Øverst til venstre: Hjelpen var heldigvis
nær da Viksund-båten havnet i trøbbel. Et
oppdrettsfartøy var blant de første som kom til.
Nederst til venstre: Barna syntes det var en
skummel opplevelse, men rolige voksne og
logrende hunder hjalp godt på stemningen.
Nederst: Det er mye skjærgård rundt
Bergen og sørover mot Austevoll. Det var i
Hjeltefjorden at Familien Iversen og Olsvik
måtte evakuere i fjor i påsken.
Under: Kartet viser deres nye
favorittuthavn ved Hundvåkosen.
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Hundre millioner takk!
Av: Lars Ludvig Røed

De viktige
donatorene

Redningsselskapet har mange viktige støttespillere. Nylig kom den største
gaven noensinne. 100 millioner kroner. Pengene skal brukes til utvikling av
verdens mest moderne og bærekraftige havgående redningsskøyte.

Redningsselskapet er en integrert og
viktig del av Norges kystberedskap,
og innsatsen blir belønnet med årlige
driftsmidler på statsbudsjettet. Men
Redningsselskapet er stadig en frivillig
og uavhengig organisasjon, og er helt
avhengig av gode støttespillere – i form
av innsats og penger.
– Vi klarer ikke å gjennomføre
en kapitalkrevende fornyelse av
flåten uten donasjoner, og vi ville
aldri eksistert med noe i nærheten
av dagens beredskapsnivå uten
disse gavene, sier generalsekretær
Rikke Lind. Den ferske gaven på 100
millioner kaller hun «17. mai, julaften
og bursdag samtidig», og hun blir
«rett og slett litt svimmel av denne
enestående givergleden».

T

usen takk for en enestående giverglede uten
sidestykke i vår lange historie. Å utvikle en
helt ny redningsskøyteklasse, så bærekraftig
og miljøvennlig som mulig, skal bli veldig spennende og utfordrende, sier Rikke Lind, generalsekretær i Redningsselskapet.
DEN STØRSTE GAVEN NOEN GANG
Margaret Boel Garmann hadde nettopp gitt 100
millioner kroner til Redningsselskapet. Hun
overlot til sin fetter, Berge Garmann Velde, som
er styreleder i Garmar Holding, å kommentere gaven da mediene meldte seg. Noen egen
oppmerksomhet søkte hun ikke.
–Dere kan skrive at Redningsselskapet står
henne veldig nær og at arbeidet deres er meget
viktig for henne, kommenterte Berge Garman
Velde til Dagens Næringsliv da de skrev om
gaven tidligere i vinter.

Over: Berge Garmann Velde, styreleder i Garmar Holding og talsmann for
donator Margaret Boel Garmann.
Til høyre: Rikke Lind, generalsekretær i
Redningsselskapet, er svært takknemlig for
den storslåtte gaven – den største Redningsselskapet har mottatt i sin 130 år lange historie.

EN RØD TRÅD
At en gave på 100 millioner kommer som en
overraskelse, er neppe å ta for hardt i. Men den
som leter litt i Margaret Boel Garmanns familiehistorie, vil finne en spennende rød tråd. Hun
følger solid i sin fars fotspor, og viderefører et
arbeid og et langvarig engasjement.
Margaret Boel Garmann, 65 år og bosatt i
Oslo, er datter av Gjert Wilhelmsen. De som kjenner litt til redningsskøytene kan nikke gjenkjennende. Nettopp. RS 132 «Gjert Wilhelmsen», for
tiden stasjonert i Sørvær. En av de største båtene
i Redningsselskapets flåte. 22,5 meter lang og av
typen Fosen-klassen, operativ siden 2005. Og
skøytenavnet ble ikke tilfeldig valgt. Det var en
raus pengegave fra Gjert Wilhelmsen som gjorde
bygging av en ny stor skøyte mulig.
PRESIDENT I REDNINGSSELSKAPET
Den rause Gjert Wilhelmsen (1927 – 2018) fulgte
opp med mer enn penger. Han engasjerte seg
aktivt i Redningsselskapets arbeid, og i årene
1993–1996 var han organisasjonens president.
Til daglig var han, sammen med sin bror Arne,
medeier og leder i rederiet Anders Wilhelmsen
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& Co, en av landets største og viktigste maritime
bedrifter.
– NATURLIG Å GI NOE TILBAKE
I et familieeid selskap, med røtter tilbake til 1939,
blir det etter hvert mange familiemedlemmer.
Noen velger å gå sine egne veier, og i 2019 solgte
Margaret Boel Garmann seg ut av virksomheten
som i dag heter Awilhelmsen. Pengene ble plassert i selskapet Garmar Holding, og det er fra dette
selskapet gaven på 100 millioner kommer. Beløpet
er den største enkeltdonasjonen i Redningsselskapets historie.
– Verdier ble frigjort slik at vi fikk denne
muligheten til å delta, sier Berge Garmann Velde,
styreleder i Garmar Holding. Han forklarer at

havet både var og er sentralt for selskapet:
– Verdiene som ligger i Garmar Holding
AS, er for en stor del skapt gjennom virksomhet på havet. Når man har muligheten
til å bidra, er det naturlig og tilfredsstillende
for oss å gi tilbake til sikkerhet på sjøen. Ved
å støtte Redningsselskapet, vet vi at pengene
blir brukt til å redde liv og verdier, sier Garmann Velde.
NY SKØYTEKLASSE
Og ja, pengene skal bli brukt, det lover
Redningsselskapets generalsekretær, Rikke
Lind. En helt ny klasse redningsskøyter
skal utvikles, og det første fartøyet vil trolig
være ferdig bygget i 2023. Målet er å få fram

en bærekraftig båt, 25–30 meter lang, for
innsats i krevende forhold i Nord-Norge.
Redningsselskapet har invitert myndighetene til et samarbeid der fartøyet kan inngå
i totalberedskapen i nord.
– Vi har ikke lagt noen føringer for hvor
båten skal operere. Det må Redningsselskapet avgjøre ut fra deres behov. Gaven er gitt
uten andre betingelser enn at den nye skipsklassen skal være så miljøvennlig som mulig,
uten at det skal gå på akkord med driftssikkerheten, sa Velde i intervjuet med Dagens
Næringsliv etter den rause donasjonen.

Donasjoner har en lang og
hyggelig historie i Redningsselskapet.
Den startet faktisk i samme år som
Redningsselskapet – den gang under
navnet Norsk Selskab til Skibbrudnes
Redning – ble stiftet. I 1891 bidro kong
Oscar II med 1 000 kroner, og med det
innledet han en viktig tradisjon som har
resultert i bygging av en lang rekke nye
redningsskøyter og i økt beredskap.
Her er noen av de største donatorene
gjennom tidene:
• Den Norske Krigsforsikring
• Kristian Gerhard Jebsen/Stiftelsen
Kristian Gerhard Jebsen
• Hans Herman Horn
• Odd Fellow Ordenen
• Ulstein Group
• Petter C.G. Sundt
• Grieg Gruppen
• Inge Steenslands Stiftelse
• Garmar Holding
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Unike tilbud til RS-medlemmer
Visste du at du som RS-medlem får tilgang til disse og ﬂere andre gode tilbud?
COBRA HH150
håndholdt VHF

Båtforsikring som er like unik
som din båt

Flyter i vann

1539,RS-medlemmer:

1099,-

COBRA HH600
Håndholdt VHF
m/GPS & DSC
Flyter, m/ nødfunksjon.
Satelittkommunikasjon
m/nødnapp som fungerer
alle steder på kloden.
Inkl. brakett, ﬂytestropp og marinebrakett.

GARMIN inReach
Mini (Marine
Bundle)
4799,RS-medlemmer:

3790,-

3629,-

SPINLOCK Deckvest Lite

DEN17270 / 0818

RS-medlemmer:

Rå vest for bruk i motor- og seilbåter. Ass farger.

2690,-

ROBLINE Båtshake
Hook & Moor - Vario

“BEST AV DE BILLIGE”
DINSIDE.NO MARS 2019

HMMMR

MAKS LYSTYRKE

2034,- RS-medlemmer: 1379,-

Meget elegant og smart
båtshake. 100-180cm

LUMEN

2034,RS-medlemmer:

1579,-

Importør: TENO ASTRO AS - tenostro.no

LEWMAR S900 12V Ankervinsjpakke Gen2
Komplett pakke 600W. Innfelt type m/ frifall.

22128,- RS-medlemmer: 14490,Ta kontakt med oss for
et uforpliktende tilbud!

RS-medlemmer:

6049,- RS-medlemmer: 4690,-

GARMIN GPSMAP
722xs Plus Kartplotter/ekkolodd

899,-

Fantastisk nettverksplotter m/ClearVü og
CHIRP

LALIZAS Redningsﬂåte

Bryggefender designet for lang levetid i arktiske omgivelser. Laget
av kuldefleksibel, slitesterk og UV stabilisert polyuretane.

4 mann i bag - 4 mann i container
ISO 9650-1 Sertiﬁserte

Varig og solid innfesting med syrefast stål for brygger og utliggere.

Norsk kvalitet laget av båtfolk - for båtfolk

www.parmafender.no

11399,-

RS-medlemmer:

6990,-

17589,-

RS-medlemmer: 12990,-

Ved eventuelle skader kan fenderen enkelt repareres. Etter endt
livsløp resirkulerer vi den til nye fendere ved hjelp av vår
returordning.

Oslo ∙ Tlf. +47 22 83 41 11 ∙ pantaenius.no

Gir comfort og sikker landstrømstilkobling

Løfter opp og gir luft til
madrasser for å forhindre
sopp/råte. Kan vaskes

1319,Vi vet at hvert enkelt seilingsområde og hver enkelt kunde
stiller individuelle krav. Om båten seiler for motor eller
seil så er våre forsikringsløsninger skreddersydd for dine
behov. Finn ut hvorfor over 100.000 båteiere setter sin lit
til oss og spør oss om et uforpliktende tilbud.

RATIO ELECTRIC Landstrømpakke Basic

DRYWEAVE Madrassunderlag 10mm 2 x 2m

Telefon: 69 16 06 00
E-post: post@marineshop.no
Instagram: marineshop.no
Facebook: marineshopno

Bruk
kampanjekode
RS-2101

Se alle gode tilbud på
www.marineshop.no/rs

Tilbudet gjelder tom 31/5-2021 eller så lenge lageret rekker
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HUN STYRER EN

SUPERTANKER
Tekst: Simen Loholt (iHarstad Amedia)
Foto: Privat og redningsselskapet

Tina Markussen fra Bjarkøy styrer 280 meter lange tankskip. Hjemme må
hun be to ganger om å få låne familiens 14-foting. Det var som frivillig i
Redningsselskapet i Tromsø at den erfarne frisøren fant ut at det var mer
spennende å styre stor båt enn å svinge saksa.

E

tter å ha vært frivillig i Redningsselskapet i
noen år, fant hun ut at det måtte jo være mulig
å tjene penger på å kjøre båt. Sommeren 2020
var hun ferdig med kadettperioden sin og klar til
å føre store tankskip helt på egen hånd.
– Det var ganske skummelt helt i starten.
Som kadett var jeg med å styre hele tiden, men
da var det styrmenn som hadde kontroll på at det
jeg gjorde var riktig. Det blir som å øvelseskjøre
med bil. Etter hvert som man blir flinkere, blir
man mer og mer trygg på seg selv. Men, når man
endelig får lappen og må kjøre alene, blir man
skikkelig nervøs, forteller Tina.

MYE TID I KARANTENE
Etter å ha vært i karantene på et hotell i
Rotterdam, er Tina nå kommet om bord på
båten. Firmaet hun jobber for er innleid av
Equinor, og frakter olje fra deres plattformer og
rundt omkring til Europas raﬃnerier.
– Det er ikke my man får sett nå med pandemien pågående. Vi laster til vanlig fra plattformer, så der er det bare oss og havet. Når vi kommer til land for å losse, får vi ikke forlate båten.
Kaier og innsiden av hoteller er vel stort sett det
jeg får sett på turene. Vi ligge uansett ikke så
lenge til kai, og det er mye vi må gjøre. Det blir
ikke så mye tid til sightseeing uansett om det er
pandemi eller ikke, sier Tina.
Den skandinaviske besetningen som jobber
ombord, går 4/4 turnus. Det vil si fire uker på
og fire uker av. Gjennom pandemien har tiden
hjemme blitt redusert.
– Når vi kommer hjem fra jobb, er det ti dager
i karantene. Og før vi drar, kreves det også at vi
sitter i karantene. I tillegg er det karantene til vi
får negativ koronatest i landet vi drar til. Det vil
si at enten er jeg på skipet, eller så er jeg i karantene. Det var ikke helt dette jeg så for meg da
jeg begynte på studiet, men nå har det altså blitt
sånn. Forhåpentligvis blir det ikke slik for alltid.
MANGE MULIGHETER OM HUN VIL BLI
LANDKRABBE
Tina tok forberedende til ingeniør i Kristiansand.
Etter det ventet tre år i Tromsø og en bachelor i
nautikk, og ett år som kadett.
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– Jeg valgt å studere i Tromsø for da får man
en ingeniørutdannelse. Det er mye lettere om
man blir lei av livet på sjøen og vil bli landkrabbe
igjen. Det finnes utallige muligheter på land når
man har en bachelor i nautikk. Blant annet jobb
innen skipsmegling, skipsdesign og jobb i havn.
Allerede samme kveld som hun kom på i Rotterdam, gikk turen nordover. Plattformer skal
besøkes før turen går til Scapa Flow for å losse det
sorte gullet. Det er Tinas jobb å styre skuta ut av
det som frem til 2004, var verdens travleste havn.
– Båten er på vel 280 meter, og når det er
snakk om en båt på denne størrelsen er det
påbudt med los. Han forteller hva som skal gjøres
og når det skal gjøres. Vi får også bistand av taubåter som skyver og trekker oss i riktig posisjon.
FLERKULTURELT MANNSKAP OG GOD STEMNING
Det er et flerkulturelt mannskap om bord. På

broen er det skandinavere, i maskinene polakker,
skandinavere og filippinere. Resten av mannskapet er også filippinsk.
– Det er god stemning og høy moral her. Kokken, som er filippiner, sliter litt med nordiske
oppskrifter, men vi får god mat. Vi lever litt i
hver vår lille boble om bord. Folk jobber lange
dager og går forskjellige vakter, så det blir til at
man automatisk trekker seg tilbake etter jobb
for å få litt fred og ro. Det sosiale for oss som går
vakt, blir som regel når vi spiser lunsj og middag.
Mannskapet teller rundt 30 personer og Tina
er eneste kvinne om bord. Det er ifølge henne
ikke noe problem.
– Når jeg jobber på dekk, kan det merkes at
jeg er den eneste kvinnen om bord. Da er filippinerne raske med å skulle gjøre jobben for meg.
De er vant til å gjøre jobben for kvinnene i sitt
hjemland, men sånn funker det ikke her i

Over: Tina hadde viktige læreår som
frivillig i Redningsselskapet i Tromsø. Her
deltar hun på en øvelse i Tromsø havn.
Øverst til venstre: Instrumentene er
mange på brua på et stort tankskip. Her
er det viktig å vite hva som er hva.
Nederst til venstre: Utsikten fra brua
er svimlende – og for nybegynnere
også skremmende. Skipet er 280 meter
langt. Det krever mye plass til å svinge
og en solid distanse for å stanse.
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Yanmar introduserer 6LT
- en 640 hk common rail diesel motor

Over: Tina Markussen er ikke alene om
å ta roret, stadig flere kvinner vil øke
sine kunnskaper. På dette RS-kurset ses
fra venstre Neeve Donahue, Marianne
Midtgård, Maja Hansen, Kristine LindOlsen, Anita Ager-Wick, Benedicte Nielsen,
Tina Markussen og Jenny Henriksen.

Fra gammelt av
bringer det uhell
å ha kvinner om
bord. Så langt
er det ingenting
som tyder på at
det er sant.
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Nordsjøen. Her vil jeg gjøre jobben min selv.
I løpet av dagen har Tina to vakter på broen.
Resten av arbeidsdagen går til vedlikeholdsarbeid.
– Jeg har to vaktperioder i løpet av en dag.
Fra 8 til 12 og fra 20 til 24. Ellers går det en del
tid til vedlikehold på dekk. Det er en stor båt,
og det er mange ting som må kontrolleres. Kontroll og vedlikehold av livbåtene er en av mine
ansvarsområder. Man jobber rundt 12 timer om
dagen, sju dager i uken, men til gjengjeld har
man helt fri når man er hjemme.
GODE BOFORHOLD
– Vi har gode boforhold, så der er det ingenting
å klage på. TV på rommet, med norske kanaler
har vi også, så man får med seg det som skjer
hjemme. Jeg laster ned programmer fra TV
2 Sumo før jeg reiser ut, bare for å sikre at jeg
får med meg favorittseriene mine. Ellers er det
alltids noe å finne på når man har frivakt.
Tidligere var sjøfolk veldig overtroiske av
seg, men Tina foreteller at det ikke er sånn i dag.
– Fra gammelt av bringer det uhell å ha kvinner om bord. Så langt er det ingenting som tyder
på at det er sant. Om man bærer sekk om bord,
eller prater om hest, er også det noe som kan
bringe uhell, men det har vi ikke opplevd her.

Selv etter å ha tilbragt hele barndommen på
havet, og nå ferdig utdannet styrmann, blir Tina
fremdeles sjøsyk.
– Vi reiser mye ut fra Bergen med helikopter,
og allerede i lufta kjenner jeg at jeg begynner å
bli dårlig. Heldigvis er det som regel over etter
det første døgnet. Det er mange gode kjerringråd
når det kommer til sjøsyke, men heldigvis har de
en del ting på apoteket som fungerer enda bedre.
TRIVES SOM FERSK STYRMANN
– Jeg trives egentlig veldig godt hvor jeg er nå.
Å stige i gradene er en tidkrevende prosess. Man
må regne med 10–15 års erfaring før man kan
begynne å lukte på stillinger som kaptein. Med tid
og stunder kan det nok hende man trekker tilbake
til land, men inntil videre holder jeg meg på havet.
Tina er sertifisert til å kjøre noen av de største skipene som er bygget, men familiebåten på
14 fot hjemme på Bjarkøy, den må hun spørre
pappa to ganger om å få låne.
– Det er vel slik det er med fedre. Er familien
ute på tur, så er det han som tar seg av styringen.
Det er så vidt jeg får være bortpå roret, sier Tina
og ler.

Yanmar motor range 10 hk til 640 hk.
Vi leverer den beste motorløsningen til båten din.

Vollenslipp as
Yanmar fritid & CHS forhandler
Slemmestadvn. 424, 1390 Vollen • 66 90 44 66
service@vollenslipp.no • www.vollenslipp.no

Salg av motorer & servicedeler
Alt av service & vedlikehold

Kysten
rundt

Det flytende vaksinekontoret
Tekst: Eirin Heddeland
Foto: Roy-Arne Salater, TV2

Da Bodø kommune ba om bistand til vaksinering av de eldre ute i
«værran», ble redningsskøyta gjort om til et flytende vaksinekontor.
Samtidig som helsepersonell trakk opp vaksinedoser i styrhuset, satte
skipper Øystein Sandberg, og mannskapet på RS «Hans Herman Horn»,
kursen mot Bodøs grisgrendte øyer.

Mannskapet på redningsskøyta rakk akkurat
å mønstre på før de fikk det dagsaktuelle
oppdraget. Denne gangen var det verken «bruk
på vengan» eller motorhavari de skulle ut på.
Losset med dyrebar last, fraktet redningsskøyta
helsepersonell ut til 42 personer som skulle få
den etterlengtede covid-19 vaksinen. Med store
avstander og begrenset kollektivtilbud, hadde
Bodø kommune leid inn redningsskøyta som
flytende vaksinekontor ut til fire øysamfunn.
ALLTID FJÆRE PÅ SLIKE OPPDRAG
Med fjellet Rypedalstinden ruvende i horisonten,
var Landegode første stopp på ferden. Hver havn
har sin utfordring i disse trakter, og en ting slår
aldri feil – det er alltid fjære! Når forskjellen på
flo og fjære er et par meter, blir det fort litt klatring for å komme opp på kaia. Etter å ha stått
snart et år i en pandemi, tok helsepersonellet en
slik utfordring på strak arm. Helsepersonell, iført
fullt smittevernutstyr, med årets mest dyrebare
last, kravlet seg i land fra redningsskøyta og opp
på en for høy brygge. Kan vi få noe bedre bilde på
distrikts Norge på sitt aller beste? Vaksinen skal
frem, okke som.
VAKSINEDOSERING MED SJØBEIN
Det ble ikke mange «stikkene» på Landegode før
kursen ble satt til Helligvær. Dette regnes som
hovedøya i området. Den har det man trenger
for et godt liv på øya; skole, butikk og fiskebruk.
I transportetappene mellom øyene måltes flere
vaksiner opp i styrhuset på redningsskøyta.
Bodøværet viste seg heldigvis fra sin beste side.
Sola skinte, og det var tilnærmet vindstille. Med
en dyktig skipper bak roret, og en rutinert sykepleier bak sprøytespissen, gikk ikke en dråpe
av den dyrebare vaksinen til spille. Kommunen
har stort sett klart å få syv doser ut per glass, og
selv om dagens kontor befant seg til sjøs, ble det
ingen forandring på antall doser.
De fastboende på den paddeflate øya Givær,
ytterst i havgapet, har følt på vreden til havet
mang en gang, men en pandemi var nytt. Det var
derfor spente fastboende som stilte opp på kaia
på vaksinedagen. Lokalbefolkningen hadde i forkant fått beskjed om å ordne oppvarmede rom
hvor helsepersonell kunne sette vaksinen. Alt fra
skole til samfunnshus ble omgjort til midlertidige vaksineringslokaler.
«ALT» FUNGERER SOM VAKSINEKONTOR
Siste stopp på ruten var Bliksvær. Med kun to
fastboende, hadde de for anledningen varmet
opp et gammelt venterom på kaia. Snaue 20
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minutter etter ankomst var hundre prosent av
øya vaksinert.
En redningsskøyte er en del av lokalsamfunnet, og har i 130 år skapt trygghet i kystdistriktene rundt om i vårt langstrakte land. At
redningsskøyta nå bidrar i vaksineringen av
øysamfunn i Bodø, er en spennende samfunnsoppgave i en annerledes tid. Legge til kai, vente,
og sette kurs for neste øy! Vår jobb var rett og
slett forferdelig enkel, oppsummerer skipper
Øystein Sandberg.

Over: I Bliksvær bor kun to personer.
Men redningsskøyta har sørget for at
begge nå er vaksinert mot covid-19.
Til venstre: RS «Hans Herman Horn» var leid
inn som flytende vaksinekontor, og sørget for
leveringer til fire øysamfunn i Bodø kommune.
Helt til venstre: En redningsskøyte kan brukes
til så mangt. Her gjøres vaksinesprøyten klar
i styrhuset på RS «Hans Herman Horn».

Snaue 20 minutter etter ankomst var
hundre prosent av øya vaksinert.
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Lokalt fra nord til sør
Av Siri Åkerblom

Redningsselskapets folk er i konstant aktivitet. Hver eneste dag, over hele
landet. Det synliggjøres blant annet på Redningsselskapets Facebook- og
Twittersider hvor bildene til «Kysten rundt» er hentet fra. Fra Mehamn i nord til
Mandal i sør jobber tusenvis av ansatte og frivillige med forebyggende aktiviteter
og livbergende beredskap. Med ett mål for øye: At ingen skal drukne.
BERGEN

OSLO/TROMSØ

Snømåking

LEVANGER

Sjøvett og bærekraft

Vaktbytte i 15 minus

3300 norske skoleelever kan glede
seg til en uvanlig skoledag denne
våren. Et helt spesielt fartøy, en
hybridelektrisk katamaran, legger
til kai nær skolene deres, og så
skal det handle om marinbiologi,
bærekraft og miljø, sjøvett,
sikkerhet og livredning samt
fremtidens skipsfart. Elevene,
som går i 5.-7. klasse, får
komme om bord, og med bl.a. en
undervannsdrone får de se og
oppleve hva som foregår under
havoverflaten i nærmiljøet. To
katamaraner, kalt BRIM Explorer,
skal dekke hele kysten fra
Fredrikstad til Vardø. 45 havner blir
det i alt, med 55 arrangementer i
mars og april.
Forebyggende seilas, som
opplegget heter, har vært
arrangert i 13 år, men årets
seilas blir spesiell med bruk av
de to BRIM-båtene. Bak det
hele står Redningsselskapet,
miljøorganisasjonen WWF og
BRIM-rederiet. Sjøfartsdirektoratet
og private sponsorer er
støttespillere.

Redningsskøyta «Bjarne
Kyrkjebø» var temmelig
nedsnødd dag mannskapet kom
på kveldsvakt siste dag i januar.
Vær forsiktig dersom du skal
fjerne snø fra båten din. Da bør
man være to slik at det er hjelp å
få om en sklir og faller i sjøen.

På en iskald Trondheimsfjord tok
avtroppende og påtroppende vaktlag fra
RSRK Levanger ut RS «Norsk Tipping I» og
RS »Uni» for å gjennomfør vaktbytteøvelse.
Med frostrøyk som kulisse ble det en god
trening på navigasjon, søk etter havarist,
slep og buksering.

Julegave fra Hurtigruten
Før jul kom Hurtigruten med en hyggelig
melding på Facebook: «Vil du være med
på årets julehilsen til Redningsselskapet?
Vi i Hurtigruten ønsker å gi en julegave
på kr 200 000 til Redningsselskapet fra
alle dere som bor og lever langs kysten og
Hurtigrutens ansatte. Redningsselskapet
og Hurtigruten deler historie og kulturarv.
Vi har alle en felles interesse: Det skal
være trygt å ferdes på sjøen. En gave til
Redningsselskapet bidrar til det.» Tusen
takk til Hurtigruten fra alle oss som lever
langs kysten!

TROMSØ

Tøft møte med
stormen Frank

STAVANGER

Tur retur Tau
En dag i slutten av januar ble RS «Sjømann»
sendt ut for å hjelpe en havarist med
motorstopp og mulig vanninntrengning.
Båten ble slept til slipp på Tau. På vei tilbake
til stasjonen, oppdaget redningsskøyta et
60 meter langt PE-rør som lå og fløt mellom
Revingen og Lindøy. Repet ble tatt med på
slep og avlevert til brannvesenet i Stavanger.

SKJEBERG

Rørte i isen
I julen var isen ved å legge seg i havnebassenget ved
skøytestasjonen i Skjebergkilen. RS «Horn Stayer» rørte litt om
i havnebassenget for å hindre isen i å legge seg, og for å sikre
beredskapen om noen skulle få bruk for dem. Litt omrøring med
vannjetene gjorde susen for å få bukt med isen.

RS «Gideon» berget en seilbåt
som fikk problemer mens den
lå i havn nord for Tromsø. Båten
var i ferd med å drive i land
under stormen Frank, men
redningsskøyta fikk satt sleper og
reddet båten.

DRØBAKSUNDET
ANDØY
SULA
UTGÅRDSKILEN

Medisinsk evakuering
I januar ble RS «Horn Rescue» utkalt til medisinsk evakuering fra
en fiskebåt. God samhandling med redningshelikopter fra 330
Skvadron. Lege og redningsmann ble satt ned på redningsskøyta
og så over i fiskebåten.
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Brann på land
Redningsskøyta «Stormbull» bidro med
slukking da det brøt ut brann på Sula,
øya langt ute i havgapet i Trøndelag. God
samhandling med andre etater, og gode
vindforhold, gjorde at dette ikke ble en
større katastrofe.

Tragisk hyttebrann ved
Risøyhamn
Brannulykken i Andøy gjorde dypt inntrykk
på oss alle. Mannskapet på RS «Sundt
Flyer» kunne ikke delta i fakkelkortesjen
da bårene til de fem, som omkom i
hyttebrannen, kom hjem til Andøy
kommune. Mannskapet på redningsskøyta
valgte å vise sin medfølelse ved å lage et
stort hjerte i sjøen.

Full stans i
Drøbaksundet
Redningsskøyta «Klaveness
Marine» bisto den 110
meter lange fraktebåten
«Sea Endurance» da den
fikk full «black out» bare 100
meter fra Småskjær sør for
Oscarsborg. Det endte godt
og redningsskøyta fikk loset
fraktebåten trygt gjennom det
trange sundet og nordover.

HAMMERFEST

Brannen på Melkeøya
RS «Gjert Wilhelmsen» var
i beredskap under brannen
i produksjonsanlegget på
Melkeøya.
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SØRVÆR

SULA

Slep gjennom natten

Slept til verksted

RS «Gjert Wilhelmsen» brukte en natt i
slutten av desember på å slepe et 28 meter
langt ﬁskefartøy nordvest for Sørvær.
Ting tar tid i stiv kuling og fem knop, men
ﬁskefartøyet ble loset
trygt inn til havn i Tromsø.

Passasjerfergen MS «Gabriele» fikk motorhavari ved Hustadvika i midten av november. Nydelig vær gjorde
at det aldri ble noe dramatikk da RS «Mærsk» kom til unnsetning. Båten ble slept ned mot Lepsøyrevet
hvor RS «Idar Ulstein» tok over slepet til verksted på Sula.

LOVUND
ALTA

Mor og datter i samme
sjøredningskorps
Lene Hanssen er alenemor med
fire barn. Likevel finner hun tid
til å være med som frivillig på RS
«Vekteren» i Alta. Eldstedatteren
– Hege-Elisabeth JøraholmenHanssen – er leder i RS Ung Alta,
og fra nyttår ble også hun med i
sjøredningskorpset.

Ferje grunnstøtte
En ettermiddag i januar grunnstøtte
ferja «Peter Dass» vest for Lamøya i
Lovund. RS «Hans Herman Horn» fikk
bragt til land de fire passasjerene.
Redningsskøyta gikk deretter tilbake
for å sette sleper på ferja.

GULEN

Hold utkikk

FREDRIKSTAD

Treskøyte med
vanninntrengning
To redningsskøyter bisto
da en 56 fots treskøyte fikk
vanninntrengning. RS «Klaveness
Marine» startet med slepet fra
Horten. Bildet er tatt ved Rauer,
der RS «Horn Rescue» overtok og
slepte treskøyta til Fredrikstad.

SOTRA

Dramatikk i Korsfjorden
Lasteskipet «Wilson Parnu» fikk motorstans vest for Korsfjorden
og holdt på å drive på land en søndag i slutten av november.
Været i området var svært dårlig, og alle tilgjengelige
beredskapsressurser – inklusive RS «Kristian Gerhard Jebsen II» –
ble sendt ut. Det 90 meter lange lasteskipet fikk til slutt motoren i
gang og kunne gå til havn for egen maskin.

FENSFJORDEN

Grunnstøtt
havarist
FARSUND

Hummerfisker i nød
JOMFRULAND

Tau i propellen
RS 171 og RS «Uni Kragerø» bisto
en taubåt med lekter på slep.
Dykkere fra Redningsselskapet
skar løs tau fra propellen, og
redningsskøytene geleidet både
taubåt og lekter trygt ut mellom
skjærene ved Jomfruland.

ASKØY

Brannhelter
Skipsfører Vidar Johannessen på RS «Kristian Gerhard Jebsen ll» mener skipperen om bord på denne
fritidsbåten gjør en heltemodig innsats for å berge seg selv og fartøyet. Etter at det begynte å brenne
heftig i ene motoren om bord, klarte han å styre fartøyet inn mot tankanlegget i Florø, fortøye det, for
å være med i slukningsarbeidet. Dagen etter møtte han mannskapet på Redningsskøyta for å takke
for hjelpen.

LYSØYSUND

HITRA

Fraktefartøy fikk
motorstopp
RS «Stormbull» bistod da et 90
meter langt fraktefartøy fikk
motorstopp nord for Hitra 2. juledag.
Oppdrettsbåten «Spartacus» holdt
fartøyet trygt fra land til støttende
kapasiteter ankom.
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I midten av november hentet RS
«Oscar Tybring IV» en hummerfisker
utenfor Farsund. Båten til den
uheldige fiskeren hadde fått
motorstopp i det ruskete været.
Heldgivis fikk fiskeren feste til
dreggen i siste liten.

På selveste
nyttårsaften rykket
RS «Utvær» og
«Kristian Gerhard
Jebsen II» ut til
en havarist som
hadde grunnstøtt
i Brosmeosen
i Fensfjorden.
Havaristen ble fulgt
til verft i Solund.

Forholdene på sjøen kan bli
krevende, selv om havet er flatt.
Vinterstid er det viktig å holde
utkikk etter isflak som driver i leia,
rapporterte RS «Utvær» som var
på patrulje i Brandangersund i
begynnelsen av februar.

Sjark på grunn
TØNSBERG

Inspiserte fritidsbåt
Redningsskøyta «Klaveness
Marine» inspiserte en fritidsbåt
som gikk på grunn og tok inn vann i
slutten av desember.

En 33 fots sjark gikk på grunn ved
Madsøya i Lysøysund 1. desember. Sjarken, med to personer om
bord, tok inn vann. RS «Stormbull»
kjørte de to havaristene til kai og
dro senere tilbake for å vurdere
hva som skulle gjøres med den
grunnstøtte båten.
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NÅR ANDRE DRAR INN,
DRAR VI UT- blir du med?

Enkelt og holdbart vedlikehold
av gelcoat og teak!
Polish for gelcoat!
Vannbaserte produkter
basert på hybrid, kjemisk
nanoteknologi. Kun ett
produkt er nødvendig for
vedlikeholdet, velg det
som passer.

I salg hos

Antgra (teakdekk, utemøbler, etc.).
Vannbasert, 2-komponent i flasken.
Beskytter og forenkler vedlikehold
av treverk.

. Flasser ikke.
. Enkel rebehandling.

TCnano Norge AS
www.tcnano-norge.no

BLI EN SAMARBEIDSPARTNER OG BIDRA TIL LIVREDDENDE ARBEID
Vi ønsker flere støttespillere og partnere velkommen om bord! Gjennom blant annet kompetansedeling,
leverandøravtaler, produktutvikling, utvidet markedssamarbeid og gjensidig merkevarebygging kan dere være
med på å gjøre en forskjell.
Havet er vår arbeidsplass. For å opprettholde beredskap og drive forebyggende arbeid, er vi avhengig av gode og
solide samarbeidspartnere. Utstyr må oppgraderes og utvikles, mannskap kurses, og flere ressurser må brukes
på drukningsforebygging og sjøvett blant barn og unge.
Nysgjerrig på hvordan din bedrift kan bli en del av RS-familien og bidra til å redde liv?
Ta kontakt på partner@rs.no

OPPLEV EKTE SJØGLEDE

Regatta flytedrakter til voksen og junior - tørre og trygge turgleder

KJØP PÅ
REGATTA.NO
OG BUTIKK

Generalsekretær Rikke Lind

DEN DIGITALE
REDNINGSSKØYTA
D

u kan ikke krysse havet bare ved å stå og
stirre på vannet», sa poet Laurence J. Peter.
Redningsselskapet har allerede kastet loss
og satt stø kurs mot flere store prosjekter på digitalisering og bærekraft. Jeg er dypt takknemlig
og ydmyk for den store gaven som ble tildelt oss
tidligere i vinter. En donasjon på 100 millioner
kroner fra Garmar Holding, som skal brukes til
å utvikle verdens mest moderne redningsskøyte.
Et fartøy hvor bærekraft og digitale løsninger
skal vise veien for fremtidens redningsskøyter.

Rikke Lind
Generalsekretær

Vi ser nå frem mot en etterlengtet sommer!
Uansett hvordan pandemien utvikler seg, så vil
vi i Redningsselskapet stå sterkere rustet enn
noen gang foran årets båtsesong. Vi kalte fjorårets sesong for «tidenes båtsommer», jeg tror
at årets sommer blir like bra. Allerede i mai og
juni hadde vi en dobling av antallet assistanser
og oppdrag sammenlignet med de samme månedene i 2019. Med 52 redningsskøyter i beredskap kysten rundt, løste våre mannskaper utfordringene dette ga på strak arm. I år skal vi døpe
fem nye redningsfartøyer, som vil styrke oss
ytterligere. Jeg vil igjen takke alle våre donatorer som støtter oss med midler slik at beredskapen hele tiden holder mål. Det skylder vi våre
medlemmer, og det er vårt samfunnsoppdrag for
alle som bruker kysten både til fritid og næring.
Nye og moderne løsninger handler om å
redusere vårt fotavtrykk. Sammen med de som
utvikler og bygger våre redningsskøyter, setter vi
oss som mål å bli ledende på digital teknologi. At
vi, som mange andre, tar FN´s bærekraftsmål på
alvor, synes jeg er et viktig signal å sende til våre
medlemmer og samarbeidspartnere.
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I den digitale redningsskøyta skal
vi samle all tilgjengelig erfaring,
læring og kompetanse, som på sikt
skal gjøres tilgjengelig for våre
medlemmer.

Inn mot årets sesong jobbes det derfor med
nye digitale løsninger som gjør båtlivet enklere
og tryggere. Det betyr å satse videre på våre
apper, og vi legger stadig til nye løsninger for
å gi brukerne oppdatert informasjon om alt fra
kartdata, havner, tips og triks og navigasjonshjelp. Mest mulig informasjon på en flate, eller
i en og samme båt for å bruke et slikt utrykk.
Og det leder meg til et annet stort prosjekt som
Redningsselskapet nå jobber med.
Den røde og hvite redningsskøyta er selve
symbolet på trygghet til sjøs, og nå utvider vi
horisonten vår mot det digitale for å bidra enda
mer med den digitale redningsskøyta «Une
Amundsen». Et prosjekt som ble sjøsatt i fjor
da vi mottok en større donasjon til å utvikle et
bærekraftprosjekt i Une Amundsens ånd, en
mann som selv var svært dyktig på digitalisering. I den digitale redningsskøyta skal vi samle
all tilgjengelig erfaring, læring og kompetanse,
som på sikt skal gjøres tilgjengelig for våre
medlemmer. En digital utgave av pensumet til
Båtførerprøven er et av flere innholdsprosjekter
som skal være med å fylle den digitale redningsskøyta. Alt vi gjør på denne plattformen skal ha
som mål å skape trygghet for båtbrukerne.
En trygg båtfører er en glad båtfører, og
sikkerhet er alltid i høysetet. Dobbeltsjekk
derfor at man har gjennomført det som trengs
av kompetanse og kurs for sikkert båtbruk i
forkant! Redningsselskapet tilbyr flere digitale og fysiske kurs, slik at du kan føle deg
trygg til sjøs. Sammen skal vi gå en etterlengtet
båtsommer i møte.
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Vannets nye aktivist

Satser på det
mulige – resten
gir hun blaffen i
Når Anne Beate Hovind interesserer seg for noe, da kan mye
skje. Nå skal det handle om vann, om fjæra, om Fjordskolen.
Tekst: Lars-Ludvig Røed . Foto: Tom A. Kolstad

Midt imellom: Anne Beate Hovind er opptatt av den nære
forbindelsen mellom vann og land; «landskapet fortsetter jo
under vann!». Her ved Oslofjorden, like ved Ormsundet.
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det siden). Ansvarlig for kunsten på Gardermoen
og deretter leder for opplæringen av 22 000
ansatte samme sted, med i ledelsen for utbyggingen av Akershus universitetssykehus (Ahus),
kommunikasjonsdirektør for diverse prosjekter.
NYSGJERRIG
Okei, pust ut, vi rusler tilbake mot fjæra. Og mot
en forklaring på engasjementet.
– Jeg er desperately curious!
En voldsom nysgjerrighet, altså.
– Jeg kan interessere meg for det meste.
Sykehus, flyplasser, bagasjeanlegg, svømmeopplæring. Jeg tror nysgjerrighet kan smitte over
på holdninger, en vilje til å se også det som er
annerledes. Det kan være viktig i disse tider, å få
øye på hva vi har til felles. Resten kan du gi blaffen i!
Vi har krabbet innendørs, det er kaldt der ute,
nå sitter vi 100 meter fra vannet. Her i Ormsund
leir har Anne Beate funnet sin «hub», som det
heter på luftfartsk, her skal mye skje. Med vann
og brygger og friområder som nærmeste naboer
er Ormsund leir et funn for ymse aktiviteter. En
rekke hus og store garasjer bygget av tyskerne
under krigen, like ved brua over til Ormøya. Nær
ligger også Nedre Bekkelaget skole, i et aktivt
nabolag. Nylig er Fjordskolen registrert hos våre
myndigheter, nå skal stein legges på stein.

Over: Området ved Ormsundet og Ormøy
leir er som skapt for svømmeopplæring og
vannaktiviteter, mener Anne Beate Hovind.
Til høyre: «Her er fjorden utrolig tilgjengelig!»
Anne Beate Hovind ser store muligheter for
Fjordskolen på Bekkelaget.
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S

jøen, sa hun i et intervju i 2018. Og fortsatte:
– Den har vi ikke gjort noe med ennå. Hva
skal vi gjøre med vannet, denne fantastiske
ressursen?
Anne Beate Hovind har i mange år jobbet
med kunst. Med bygninger, med rommene mellom husene, med utsmykning av våre offentlige
rom. Med Gardermoen lufthavn, med sykehus.
Men nå er det vannet som gjelder.
Nåja, hun har ikke akkurat stått med ryggen
mot vannet tidligere heller. Hun har snarere vært
mer i båt enn de aller fleste. For når man kjøper
teaterbåten «Innvik» og legger den ved kaia
i Oslo i ti år, er vannet nær. Men i disse dager
vasser hun bokstavelig talt uti; det handler om
Fjordskolen. Som skal handle om barn og fjæra,
om bærekraft, svømmeopplæring, trygghet på
sjøen. Om samarbeid med Redningsselskapet.

DEN VIKTIGE FJÆRA
– Jeg har vokst opp i innlandet, på en gård. Var
vant til ferskvann. Så jeg vet hva det er å oppdage
sjøen, å få oppleve fjæra. De fleste bor ved saltvann, men få er ute på havet. Så det er jo i fjæra
det skjer! Min agenda er å gjøre erfaringsbasert
kunnskap tilgjengelig for barn og unge. Jeg har
et voksende engasjement for dette.
Når Anne Beate Hovind snakker om et voksende engasjement, da snakker vi om et betydelig engasjement. Hun figurerer ikke på avisenes
kjendissider, til gjengjeld er hun høyt og lavt en
bråte andre steder. Vi nevner i fleng diverse styrer; Sparebankstiftelsen, Henie Onstad Kunstsenter, Stiftelsen Dan Gamle Logebygningen,
Kulturhistorisk museum. Medlem av Oslo kommunes Rådet for byarkitektur, aktiv i Oslo arkitekturtriennale, prosjektleder for kunstsatsingen
i Bjørvika (der Future Library inngår, mer om

SAMARBEID
– Her er fjorden utrolig tilgjengelig! Jeg har
lenge hatt en drøm om et maritimt kunnskapssenter, og dette er et flott sted. Foreningen
Fjordtunet har holdt til her noen år, de har fått
til masse, alt basert på enormt, frivillig arbeid i
regi av Tillik Haustveit og Karin Beate Nøsterud.
Sammen skal vi løfte dette videre. Lambertseter
Svømmeklubb er med, miljøorganisasjonen
Sabima likeså, og her er den entusiastiske fridykkerklubben Spearos. Dale Oen Experience, som
jobber med å utvikle ungdommer, eller «bygge
karakterer» som de kaller det, er med, de vil
svært gjerne etablere seg i Oslo. Er det ikke
flott? Robin, broren til Alexander Dale Oen, er et
fyrverkeri, han lar seg ikke stoppe!
Selvsagt kjenner hun Robin. Og en hel haug
andre mennesker. Nettverket er uvanlig stort.
En time tidligere har hun vist Redningsselskapets to karer rundt på Ormsund-området. De
har nikket og smilt, «javisst, et veldig fint sted,
dette». Her ligger allerede RS 1, klenodiet «Colin
Archer», i bøye, her kan Elias-båter legge til, her
kan prosjektet Trygg i vann holde til, kanskje kan

en RS Ung-avdeling få base her. Anne Beate ser
som vanlig bare muligheter, hun er smil og entusiasme.
KUNNSKAPSHULL
– En kunstnervenninne og samarbeidspartner
tok nettopp doktorgrad på NMBU (Norges miljøog biovitenskapelige universitet) om den nære
forbindelsen mellom land og vann. Landskapet
fortsetter jo under vann! Vi ser det bare ikke, her
er det et kunnskapshull. Så jeg, og de andre med
samme agenda her, vil gjerne fylle dette hullet.
Og vi vil utvikle en empati for fjord og natur. Jeg
tror på nærhet, berøring og tilknytning. Jeg tror
på å bringe ungene ned hit i fjæra. Og mange
andre, det er aldri for sent!
Disse andre omfatter ikke minst våre innvandrere. I godt voksen alder fikk Anne Beate
et ekstra barn, det var den enslige, mindreårige
flyktningen Thanu fra Sri Lanka. Etter å ha hatt
Anne Beate som verge en stund, ba han om å få bli
hennes «sønn». Hennes ja har ledet til en rekke
erfaringer, inkludert en del tøffe. Men blant tingene Thanu har lært, er å svømme. Noe som ikke
er en selvfølge blant mange av hans innvandrervenner og -bekjente. Så nå vil Thanu trekke med
seg så mange som mulig ned til Ormsund for å
gjøre dem kjent og fortrolige med vannet.

Landskapet
fortsetter jo
under vann! Vi
ser det bare ikke,
her er det et
kunnskapshull.

TA SJANSEN!
Evnen til å si ja – og være nysgjerrig – har også
gjort Anne Beate til eiendomsbesitter i Nyksund.
Som altså er et gammelt fiskevær i Vesterålen.
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Erik Knudsen, regionleder i Redningsselskapet,
ser store muligheter i et samarbeid med
Anne Beate Hovind og Fjordskolen. Her
foran velhuset Villa Lilleborg på Ormøya.
Se mer på biltema.no

• 57 år, oppvokst på gård nær
Elverum, bosatt i Oslo, gift, to
voksne døtre og fostersønnen
Thanu, flyktning fra Sri Lanka.
• Selvstendig næringsdrivende
(prosjektleder).
• Drev i flere år teaterbåten «Innvik».
• Har jobbet for diverse
oppdragsgivere med å realisere
kunst i bygg og offentlige
rom, bl.a. i Bjørvika.
• Med i ledelsen i flere
utbyggingsprosjekter, bl.a.
Akershus universitetssykehus og
Oslo lufthavn. På Gardermoen
hadde hun også ansvar for
opplæringsprogrammet
for 22 000 ansatte.
• Styremedlem flere steder,
bl.a. i Sparebankstiftelsen.
• Aktuell: Starter Fjordskolen i Oslo

FUTURE LIBRARY
Prosessen fra mulighet til virkelighet, og med
Anne Beate som drivkraft, kan snart studeres
nærmere i Deichmanske bibliotek i Bjørvika. I
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VISJON
Den som tilbringer bare kort tid sammen med
Anne Beate Hovind, forstår at langsiktig tenkning ikke omfatter nøling, utsettelser eller
beslutningsvegring. Isteden kan det handle om
«ja, da setter vi i gang, dere!» og tilrettelegging:
– Det er så mye kreative folk der ute! De trenger bare god infrastruktur, så blir det mye billig
moro.
Hun kikker rundt seg, på det som skal bli
hennes nye «hub».
– Min visjon for Fjordskolen er å bidra med
innsikt og tilknytning, da skaper vi empati for
mennesker og natur. En tilstand som gir håp og
frigjør handlekraft. Og uten covid skal det bli
mange lykkelige unger og folk her!

Flytevest oppblåsbar
25-5528

999,Skrogbørste

Rengjør skroget mens båten ligger i vannet.
25-3000

Social icon

Square
Only use blue and/or white.
For more details check out our
Brand Guidelines.

Følg oss
@biltemano

www.biltema.no
22 22 20 22

Hos Biltema kan du levere alle kasserte el-produkter innenfor sortimentet vårt, og ordningen er gratis.

Med forbehold om tilgjengelighet, prisendringer og eventuelle trykkfeil.

Anne Beate Hovind

– Det var en skikkelig blind date! Sammen
med noen kompiser fra NTNU har jeg kjøpt et
fryseri og et kaianlegg i Nyksund. Der skal det bli
fridykking og, ja, vi får se etter hvert. Kjøpet var
en kombi av min nysgjerrighet og «jeg fant, jeg
fant». Jeg har ikke lyst til å kjede meg!
Det var heller ikke kjedelig å kjøpe teaterbåten «Innvik», året var 2001. «Innvik» hadde
siden 1988 vært drevet som omreisende teaterbåt av Sogn og Fjordane teater, men nå gikk
turen til Oslo. En av fire nye kapteiner/eiere var
Anne Beate, en annen hennes mann Jarl Solberg,
han sto sentralt i driften av Nordic Black Theatre
som skulle få båten som ny hjemmescene.
– Det var helt vilt! Vi kjøpte uten å ha penger,
uten å ha kaiplass. Vi måtte låne på huset.
«Innvik» fikk sin kaiplass, og i mange år var
båten et kjent og kjært kulturtilbud i Bjørvika.
I tillegg til scene og plass til ca. 200 publikummere hadde «Innvik» 12 lugarer og en kafé. Anne
Beate sa opp jobben hun hadde og gjorde isteden
sin innsats i kaféen og med bed & breakfast, det
ble mye planlegging og mye vasking.
– Men jeg vil gjerne gjøre det igjen, det var
en fin tid. Mange skuespillerbarn er unnfanget
om bord, og nærmest hele verden ville jo bo der,
utlendinger syntes det var et eventyr. «Innvik»
lærte meg at alt er mulig. Så jeg satser på det
mulige – og resten driter jeg i!

649,-

femte etasje i det nye biblioteket finnes et helt
spesielt rom. Her er 100 bokser med lås, i hver av
dem skal det ligge en spesialskrevet tekst formulert av verdens ledende forfattere. Første tekst
ble levert av Margaret Atwood i 2014. Samme år
ble 1 000 trær plantet nær Vettakollen i Nordmarka, og der skal de få vokse i 100 år. Da skal
de bli til papir som tekstene skal trykkes på – og
ingen får altså lese tekstene før i 2114. Kunstprosjektet er skapt av skotske Katie Paterson, men
det var Anne Beate, som i kraft av prosjektleder
for kunsten i Bjørvika, sørget for realiseringen.
Det særpregede «biblioteket» har vakt oppsikt
over hele verden.
– Future Library tvang hodet mitt ut av den
fysiske tomten og samtiden. Jeg er blitt opptatt
av «cathedral thinking», altså av å bruke mye
tid, at noe kan utvikle seg over flere generasjoner. Slik langsiktig tenkning har vært tapt en
stund, nå tror jeg den vender mer tilbake. Joda,
vi må selvsagt gjøre ting også på kort sikt, men
noe må vare over lang tid. Jeg tror dette handler
om grunnleggende menneskelige behov, og det
er håpefullt. Jeg føler ansvar også for dem som
kommer etter meg.
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MARKEDETS

BREDESTE SORTIMENT
Vi har et komplett sortiment av slanger og ledningskomponenter,
med over 45 000 artikler totalt. Foruten hydraulikk- og industrislanger
markedsfører vi alle typer av slangekuplinger, adaptors, snittringsarmatur, kragekuplinger, ORFS-kuplinger, rørklammer, kuleventiler og
forskjellig tilbehør. Vi tar også frem kundetilpassede løsninger.
Hydroscand har alle de viktigste slangene en båt burde ha.
Besøk en av våre 37 avdelinger, fra Kirkenes i nord, til Farsund i sør.

SARGO 25

SARGO ( ex. Minor) er lukkede allværsbåter fra 25 - 36 fot
som har en trygg, solid og sporty framtoning. De har
egenskaper som er skapt for de varierende forhold som
er langs Norskekysten.
Dyp V-bunn bidrar til meget gode sjøegenskaper, og
skumfylt skrog reduserer støy og isolerer i stor grad.
Mange sikkerhets og kvalitetsbevisste yrkes og fritidsbåtførere har Sargo som ett naturlig førstevalg.
Besøk vår nettside for videre presentasjon.

SARGO 31

NYHET!

SARGO 28

SARGO 33

GJENVINNING AS
Godkjente mottak og behandlingsanlegg for kasserte fritidsbåter og yrkesfartøy

NYHET!

SARGO 36

SARGO 36 FLY

Vi henter båter av normal utførelse inntil tre tonn kostnadsfritt i
Møre og Romsdal, Trøndelag, Agder, Nordland, Troms og Finnmark.
For større og mer komplekse båter:
Kontakt oss for tilbud og forhåndsavtalt prisgaranti.
Båthenting og spørsmål: post@viking-gjenvinning.no
Møre og Romsdal, Trøndelag, Agder: Geir, tlf 415 68 790 | geir@viking-gjenvinning.no
Nordland, Troms og Finnmark: Tor, tlf 918 25 777 | tor-anders@rmg-gjenvinning.no

FG Racing AS – Avd Øst: Drammensveien 214, 0277 Oslo – Avd Vest: Fjordavegen 180, 6817 Naustdal – frode@sargo.no Tlf 930 99 002
Forhandler i Nord-Norge: Harstad Marina AS Skoleveien 2B 9407 Harstad steve@harstad-marina.no Tlf 413 36 493
Sarins Båtar Oy Ab, 67900 Kokkola, Finland, info@sargoboats.fi, www.sargoboats.fi

Direkte kontakt for alle anlegg ﬁnner du på vår webside

www.viking-gjenvinning.no

VI HENTER
FRITIDSBÅTER
TIL GJENVINNING

Historisk

En kommentar av Frode Pedersen

Så var det plutselig slutt. Legenden Evinrude forlot bygningen på forsommeren i fjor og tilbake står en sjokkert båtverden. Nekrologer om et
av verdens sterkeste varemerker og et norsk-amerikansk industrieventyr
er skrevet. Om ikke i stein. Jo forresten, på en gressplen ved et veikryss i
Hunndalen, utenfor Gjøvik, der står mannen, myten og maskinen. Alt
hugget i stein.

I

MASKINEN
M A N N E N ,
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2001 overtok BRP Evinrude. I 2020 besluttet de
seg for å avslutte produksjon av Evinrude E-TEC
G1 og G2. Nettutgaven av Herald-Tribune
uttalte på kommentarplass at dette var som om
Ford skulle si at de over natten slutter og lage biler.
Ingen dum sammenligning, siden Ole Evinrude
ble kalt båtmotorens svar på Henry Ford.
For oss som bryr oss litt om nostalgi, er det
som nå har skjedd først og fremst trist fordi
Evinrude representerer et norsk-amerikansk
industrieventyr, og som uten sidestykke representerer gründerånd i beste askeladdstil.
Historien om Ole Evinrude startet på en
husmannsplass på Toten, og tar opp i seg alt det
Amerika en gang representerte for forventningsfulle utvandrere. Mulighetenes land hvor «self
made» og gründerånd ble uttrykk og synonym
for drøm og eventyr.
Navnet Evinrude ble til i USA. Det var en
omskriving av husmannsplassen Evenrudstuen
som lå under gården Evenrud. Selv var den senere
så berømte Ole Evinrude døpt Ole Andersen
Aaslundeie. Sammen med sin mor og to mindre
søsken hadde de fått amerika-billetten tilsendt fra
faren som hadde utvandret året før, i 1881.
Familien bosatte seg i staten Wisconsin, ikke
langt fra byen Milwaukee, hvor faren hadde satt
i gang jobben med en egen farm. Allerede som
tiåring måtte Ole si farvel til skolebenken for å
jobbe på foreldrenes gård.

om Harley Davidson første 100 år i Norge, kan
jeg fortelle at Ole var med å hjelpe Harley og
Davidson brødrene med å forbedre sine første
motorsykkelmotorer tidlig på 1900-tallet.
At det står kvinner foran og bak menn, er
ikke noe nytt. Sånn var det også for Ole Evinrude. Han ble etter hvert stormende forelsket i,
og gift med Bess Emily Cary. Hun ble Oles partner i livet, men også som den ene halvparten bak
de verdensberømte båtmotorene fra Evinrude.
Selskapet deres fikk navnet Evinrude Motor
Company, og ble stiftet i 1909 i Milwaukee. Ole
hadde ansvar for den tekniske utviklingen. Irskfødte Bess tok seg av driften og finansene. Familieselskapet ble raskt markedsledende, men dårlig
helse gjorde at både Ole og Bess måtte kaste inn
håndkleet allerede i 1914.
Noen år med ro og fred fikk ekteparet til å

Venstre: Det var nok viktigere med hatt enn med
redningsvest den gang Ole Evinrude lanserte
sine ELTO motorer for hundre år siden. Kombinasjonen av lette metaller som aluminium og
flere sylindre, gjorde motorene hans til en vinner
blant den voksende interessen for båt i Amerika.
Under: Evinrude ble etter hvert synonymt
med den pålitelige utenbordsmotoren alle familier
ønsket å ha på hekken.

Mange av livets
fiaskoer er mennesker
som ikke innså hvor
nær suksess de var da
de ga opp.
Thomas A. Edison

EN FAMILIEBEDRIFT BLIR FORMET
Hardt arbeid og stor nysgjerrighet lå for
ungdommen Ole. Han kom tidlig inn i miljøer
som interesserte seg for teknikk og motorutvikling. En kombinasjon av livets harde skole, og
lærlingetid hos flere av motorbyen Milwaukees
mange verksteder, formet Oles enorme interesse for motorer. Som forfatter til historien
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Under: Amerika er full av innsjøer, og innlandsfiske har i mange årtier vært med å
skape etterspørsel etter lette motorer med
god effekt som kunne henge bak på alt fra
biltaksjoller til flatbunnede prammer.
Høyre: Menn brukte hatt om bord, mens kvinnene skulle ta seg ut med skjørt og skjerf. Alle som
eide en Evinrude var lykkelige, så lykkelige ut, og
de hadde selvsagt gjort det eneste riktige valget i
livet. Reklamen var herlig enkel for 50-60 år siden.
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satse på nytt. I 1920 opprettet de selskapet ELTO
(Evinrude Light Twin Outboard). Selskapet var
med på å revolusjonere bransjen med sine aluminiumbaserte lettvektmotorer med to sylindre,
eksosutslipp under vann og mer krefter. Å utvikle
lette båtmotorer hvor metallet stod i fokus, har
fulgt Evinrude hele veien frem til dagens motorer.
Senere tok deres eneste sønn Ralph over
skuta. Det ble mange heftige seilaser gjennom
den store depresjonen, salg og oppkjøp av andre

selskaper. Men Evinrude-navnet overlevde alt
dette. Det sier noe om styrken i merkevaren til
husmannssønnen fra Toten. Å erobre Amerika
var ikke alle forunt.
MARKEDSMESSIG SELVSKADING?
Var avgjørelsen om produksjonskutt slutten på en
æra, eller er det begynnelsen på noe nytt? Så langt
vi har bragt på det rene, ønsker ikke BRP eller
Evinrude å kvitte seg med teknologien bak disse
revolusjonerende totakterne. De er også forpliktet
til å levere reservedeler i mange år fremover.
Noen i ledelsen i BRP skyldte på korona, men
at det skulle utløse en krise hos en av verdens
sterkeste merkevarer allerede to måneder etter
at verden ble oppmerksomme på viruset, fremstår som en merkelig unnskyldning. Og at dette
skjer i en tid hvor utenbordsmotorer er mer
populære enn noen gang, og at etterspørselen
etter større miljøvennlige motorer øker over hele
verden, får vel mange til å undres.
Ole Evinrudes oppfinnelse ble en revolusjon
den gangen han fant opp den kommersielle utenbordsmotoren i 1907. Like revolusjonerende var det
da han og kona kom sterkt tilbake med selskapet
ELTO, og motorene som hadde deler i aluminium.
Og ikke minst da Evinrude-navnet for tredje gang
revolusjonerte markedet med sin E-TEC teknologi
og NASA-inspirerte lettvektkomponenter i 2005.
En totaktsmotor som var tilpasset sin tid, men som
likevel brant både olje og bensin samtidig.
At andre motormerker nå skal henge på
akterspeilet hos de mange hundre tusen som
sverger til Evinrude, virker som en gigantisk
markedsmessig selvskading for nåværende eiere
av merkevaren Evinrude.
Færre aktører, mer
monopol og mindre
konkurranse når det
gjelder utvikling.
I samme artikkel i Herald-Tribune,
som jeg tidligere
har referert til her,
blir en av de større
amerikanske
båtprodusentene konfrontert med nyheten om nedleggelsen av
Evinrude. Han sier at hans
båter er bygget for disse
motorene, og at han har
testet de fleste andre uten å

oppnå samme resultater. En av mange fans som
ikke skjønner avgjørelsen med andre ord.
ET PUNKTUM ELLER EN NY BEGYNNELSE?
Det kreves enorme muskler og teknisk kunnskap for å utvikle en motor som skal gå med en
belastning som tilsvarer konstant oppoverbakke.
Evinrude kunne ha både merkevare, ressurser
og teknologisk innsikt nok til å skape noe nytt.
For er det noe verden trenger, så er det større
robuste utenbordsmotorer som presterer over
tid, men som gjør det med andre typer energi
enn det vi har i dag.
Jeg tar gjerne en porsjon skambank for å
mene (eller håpe) at avgjørelsen om nedleggelse er midlertidig, og at teknologene i BRP
og Evinrude tar dette som en tenketime for
å komme tilbake med noe som igjen kan kalles en revolusjon. En serie brukervennlige og
rimelige kraftverk som bruker elektrisk fremdrift, hydrogen, eller en utenbordsmotor med
hybridteknologi som slår beina under alt annet
vi har sett til nå.
For å gjøre hverdagen litt mer spennende, og
glasskula litt blankere, tillater jeg meg å gjøre en
refleksjon eller spekulasjon om du vil. Norske Evoy
har kommet på markedet med en spenstig nysatsing på større elektriske motorer. I 2021 kommer

de med en 150 hk, så skal de bygge ut med større
motorer frem mot 2025. Etter en liten sammenligning mellom deres 2021 satsing og en 90 hk
Evinrude fra E-Tec generasjon 1, så er de identisk
like. Er Evinrude på vei tilbake til sine røtter?
Spenningen stiger kjenner jeg!
For ordens skyld. Jeg har Yamaha på
akterspeilet mitt.

Når sjøkartet blir historiebok
Tekst: Frode Pedersen
Dette er historien om et lite navn på et sjøkart, og som
trigget undertegnede da vi gjorde Mjøsa som utsendt for
bladet Båtliv tilbake i 2010. Vi fant, vi fant sa Askeladden,
men det gjorde vi også. En vaskekte totning som for alltid
vil være symbolet på en askeladd i ordets rette betydning.
I vår ferd fra vest- til østsiden av Norges største innsjø, ble vi klar over et lite navn som stod litt inne på land på
sjøkartet, like ved Hekshus camping og Kapp der vi skulle
tilbringe natten.
Evenrud stod det. Evenrud tenkte jeg. Ole Evinrude,
hmm. Evinrude, enda mer hmmm. Kunne det være sånn at
verdens mest kjente båtmotorkonstruktør kom fra stedet
der vi skulle lande i kveld. Jeg har jo skrevet mange saker
som involverer Ole Evinrude fra Norge. Ikke minst i forbindelse med 100 årsjubileet til Evinrude i 2009. Hadde vel
egentlig også hørt at han var fra en utvandret Opplandsfamilie. Dette ble spennende.
Vår gode kontakt på redningsskøyta i Gjøvik, Frode
Rostad, ble konsultert. Jo da, det stemmer det. Like ovenfor Gjøvik ligger Hunndalen. Der oppe står det visst en

Under: Alle gjør sine pilgrimsferder i livet.
Jeg hadde en av mine til bysten over Ole
Evinrude. Plassert i en liten park ved et
veikryss i tettstedet Hunndalen på Toten.

bauta av Ole Evinrude, kunne Rostad fortelle. Og ikke nok
med det, han har fått sin egen minnepark nesten midt i veikrysset som utgjør sentrum i Hunndalen.
Rostad med bil ble rekvirert. Vi forlot våre japanske
hester for å dra på pilegrimsreise til utenbordsmotorens
aner, og til en del av Toten som de færreste forbinder med
båt. Først passerte vi en annen norsk gründergigant: Mustad fabrikker som har sluppet sine ﬁskekroker i alle verdenshav, og som gjorde Gjøvik til et norsk industrisentrum
allerede på 1800-tallet.
Så stod vi der da. Å kalle stedet unnselig vil vel bli oppfattet som en fornærmelse, men når man kjenner historien til Ole Evinrude, og vet hva han stod for i amerikansk
maritimt næringsliv, kunne han godt fått en plassering hvor
han i hvert fall så sjøen (Mjøsa i dette tilfellet). For hvem vet,
kanskje det var Mjøsa som satte griller i den unge småbrukersønnens hode, og som gjorde ham til en foregangsmann i verdensmålestokk. Så til alle fans; mannen dere
bør takke står altså i bronse midt i et veikryss på Toten. Det
er fortsatt grunn til en pilegrimsferd til Hunndalen.
O1 2021 45
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ROBUSTE FLYTEKAIER OG FLYTEBRYGGER UTVIKLET FOR TØFFE FORHOLD!

Du finner også det riktige tilleggsutstyret til din kai hos oss:
• Fortøyning
• Utriggere
• Landganger
• Fendere

• Dekke
• Stiger
• Pullerter
• Strøm & Vann

For mer informasjon: www.nofi.no
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NAVN: HENRIETTE W. JALKENG
ALDER: 49
BOSTED: VESTBY
SKØYTE/ARBEIDSSTED: RS 159 «ELIAS» / MOSS
STILLING I REDNINGSSELSKAPET: MATROS
HVOR LENGE I RS: TRE ÅR
SIVIL STAND: SAMBOER MED JOHN, DATTER MARTINE,
SØNN NICOLAI OG HUNDEN ZALTO

MEG
&MITT
RS
Foto: Redningsselskapet og privat.

I denne spalten gir vi våre lesere
et lite innblikk i hverdagen til noen
av dem som hver dag er med å
trygge tilværelsen for andre.
Redningsselskapet har 52
redningsskøyter som er stasjonert
langs kysten og på våre to innsjøer.
For å bemanne disse har vi 200
fast ansatte sjøfolk og 1 200
frivillige. Sammen sørger disse
for at alle som ferdes langs kysten
vår kan føle seg tryggere.

Har de kommet seg i land et sted, eller ligger de i
sjøen? De vil trolig være svært nedkjølte.
i land et sted, eller ligger de i sjøen? De vil trolig
være svært nedkjølte.
Vi søker og leter, men finner ingen, tiden går.
Plutselig ser vi en bue på skjermen til det varmesøkende kamera. Kan det være dem?
Buen befinner seg på toppen av en øy. Vi kjører
nærmere og forsøker å kommunisere. Det er ulent
og bratt på alle kanter av øya unntatt nordenden,
der kan vi ha en mulighet til å få dem om bord.
Vi får ikke svar, men ber dem gå mot nordenden av øya, vi gjentar det flere ganger. Buen
befinner seg på samme sted, ingen bevegelse.
Plutselig ser vi at den flytter seg nordover, vi
lyser vei mot nord, men er det en eller to personer? Vi ser fortsatt kun en bue, men om litt ser vi
to personer. Da har de både hørt og sett oss, det
er en god følelse.
De kommer seg sakte, men sikkert ned skrenten mot nordenden av øya, og vi får om bord to
uskadde, kalde og lykkelige kitere.

HVORFOR VALGTE DU Å JOBBE I RS?
Jeg har alltid hatt interesse for båt og sjø samt
det å hjelpe andre. Da sjøredningskorpset i Moss
trengte mannskap, var jeg ikke i tvil – dette vil jeg
være med på. Og jeg har ikke angret et sekund.
HVA ER MEST SPENNENDE MED JOBBEN?
En blanding av det forutsigbare og det uforutsigbare. Man vet når man skal på vakt, men aldri
hva slags type oppdrag man får. Ingen vakt er lik.
I tillegg til å være operativ på skøyta, er jeg
leder for RSRK Moss. Vi er ca 60 personer som
bemanner RS «Elias». Det kan være både utfordrende og lærerikt å være leder for en slik gruppe.
Med den pågående koronapandemien, møter
man på nye utfordringer, men sammen løser
man det meste.
I vår region arrangeres det årlig distriksmesterskap i sjøredning, og det var gøy å være med på
å vinne konkurransen første året det ble arrangert. RSRK Moss er fortsatt regjerende mestre.
HVORDAN SYNES DU DET ER Å JOBBE MED
BEREDSKAP?
Jeg er stolt over å være en del av beredskapen
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langs kysten. Vi er i beredskap hele døgnet, hele
året, og vet aldri når neste oppdrag kommer
og hva det går ut på. Det går mye tid til utdanning, øvelse og trening. Det er viktig for å holde
kompetansen på topp. Samhandling med nødetater og andre organisasjoner, er også en viktig
del av beredskapen. Vi samhandler i ulike typer
oppdrag, og derfor er det viktig å trene/øve med
disse også.
Variasjonen på oppdragene er stor. Det kan
være enkle ting som starthjelp, til alvorlige ting
som vanninntrengning, brann og sykdom.
Man får så enormt mye tilbake ved å være på
en redningsskøyte, f.eks. takknemligheten fra
havarister som føler de står i en håpløs eller kritisk situasjon. Når de ser redningsskøyta komme
mot dem, så senker roen seg og de er reddet.

og han ble sist sett for 30 minutter siden. Vi satte
kursen mot siste posisjon han var sett, men i
løpet av samtalen kom det frem at det ikke bare
var én, men to som var savnet. Ingen av dem
hadde med seg mobil, eller annet som kunne
spores eller kommuniseres med.
Vi starter søk i området, både visuelt, med
kikkert, varmesøkende kamera og lyskastere. Vi
ser for oss flere scenarioer. Har de kommet seg

Til venstre: Det viktige mannskapet på
hjemmebane: Sønnen Nicolai, samboeren
John, datteren Martine og firbente Zalto.
Under til venstre: «Elias» på vei inn til havn.
Zalto følger spent med.
Under: Henriette på vakt, da er RS-antrekket
selvsagt på. Også fritiden handler mye om båt.
Under til høyre: Når korpset vinner
distriktsmesterskapet i sjøredning, vanker det
selvfølgelig en skikkelig pokal.

INTERESSER UTOVER RS
Fritiden min går til båt, båt, båt. Jeg har helt
dilla. Gudskjelov, så er det en interesse hele
familien deler.
Vi bruker båten hele året. I sommersesongen
oppdager vi stadig nye perler, og om vinteren bruker vi den som hytte. Båtlivet er herlig hele året.
Med to barn og hund, er det alltid noe som
skjer. Når snøen kommer, er det ski og skøyter
som gjelder.

KAN DU DELE DITT MEST SPENNENDE ELLER
INTENSE ØYEBLIKK SÅ LANGT I RS?
Det var en sen oktoberkveld, vi var på vei tilbake
til basen da vi fikk et oppkall fra Kystradioen.
Oppdraget var en savnet kiter. Det var mørkt,
kaldt og mye vind. Vi fikk kontakt med melder og
han savnet en venn, de hadde vært utpå sammen
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Nytt flytebryggeanlegg eller landstedsbrygge til våren?

Start planleggingen nå!

Utriggere

Landstedsbrygger
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Tyngre anlegg
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Kontakt oss på alutec.no eller tlf. 56 30 41 00
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REDNINGSSELSKAPET
OG RS-MAGASINET

JAMES BOND. LEGENDEN ER DENNE VÅREN PREMIEREKLAR MED NO TIME
TO DIE. SOM ACTION-KOLLEGA TOM CRUISE DUKKET OPP PÅ PREKESTOLEN
OG I RAUMA, HAR BOND VÆRT EN TUR LANGS ATLANTERHAVSVEIEN OG
INNERST I SØRKEDALEN FOR Å FILME. MEN DETTE SKAL IKKE HANDLE OM
PREMIERER, DET SKAL HANDLE OM BÅT. JAMES BONDS BÅTER.

PRESENTERER

TEKST: FRODE PEDERSEN

FEATURING
52
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Vakre kvinner, raske biler og en bråta med
båter. James Bond seiler, sloss og styrer. Actionhelten har
levd opp til
myter,
skapt
myter, men han
har også skapt
merkevarer
som
har blitt stående som
ikoner.
Sunseeker og Glastron (båt). Aston Martin
og Lotus (bil). Og Rolex og Omega (klokker). Så
plutselig; BMW (bil) og Seiko (klokke). Ja, du
leste riktig, han har faktisk kjørt BMW og han har
båret Seiko-klokker i noen filmer.
Men denne saken skal handle om Bond og
båtene hans. Og for å si det litt flåsete, det er
ikke bare vakre havarerte kvinnebekjentskaper
i Bonds kjølvann. Det har gått enda hardere ut
over de motoriserte leketøyene han omgir seg
med. Den mest legendariske båtjakten i noen
Bond-film, må være fra Live and Let Die. Her
suser udødelige Bond gjennom sumpene med et
titalls båter i hekkbølgene på sin egen lille Glastron. Et hopp over land, og et mageplask i et
badebasseng, er bare noen av elementene i denne
intense båtjakten.
Vi har gjort en opptelling av antallet forskjellige marine fartøyer av alle slag og størrelser som
har vært med i filmene om James Bond frem til
og med Skyfall. Vi kom til 119. Kanskje ikke så
rart når vi har å gjøre med en Royal Navy Commander?
Quiz: Bare én film er helt uten båter eller et
fartøy? Svar: Begynner på gold og slutter på finger.
IKONENE!
I 2013 kåret et engelsk båtmagasin følgende fem
båter til de mest ikoniske Bond-båtene. Et godt
utgangspunkt synes vi. Mange av dem historie,
men navnene lever videre nettopp på grunn av
Mr. Bond.
FAIREY HUNTRESS
– FROM RUSSIA WITH LOVE (1963)
Kanskje ikke så rart. Øverst på denne listen står
en engelsk legende - Fairey Huntress 23. Bygget
fra 1959 til 1970 og konstruert av Alan Burnard.

Engelskmennene er konservative av natur, og
båtene ble bygget i tre, selv om mange andre for
lengst hadde oppdaget glassfiberen. Tre til tross,
også de fikk superkjendisstatus etter at Mr. Bond,
Sean Connery, rattet denne skjønnheten i filmen
From Russia with Love. Selv i dag selges restaurerte båter av denne typen som Bond-båt. Selskapet er erke-engelsk og lå ved elven Hamble like
ved havnebyen Souhampton.
Gjennom hele 60-tallet vant denne båttypen
ikke mindre enn 202 priser i forskjellige utholdenhetsløp som ble arrangert rundt om i Europa
på den tiden. Siden 70-tallet har Fairey hatt
mange navn og eiere, og de har til og med laget
redningsbåter for vår engelske søsterorganisasjon – RNLI. I dag produserer de for forskjellige
lands stridskrefter under navnet Babcock Marine.
Ikke bare figuren James Bond som skifter stil og
sjarm med andre ord.
GLASTRON GT-150
– LIVE AND LET DIE (1973)
I filmen Live and Let Die fra 1973, med Roger
More som James Bond, er det en legendarisk
filmsekvens hvor Bond gjør et hopp over land
på 45 meter. Under står en pistolvinkende sherriff Pepper, og skjønner at han nok en gang må gi
tapt i jakten på Bond. Kanskje den mest ikoniske
båtjakten noen gang i en James Bond film. Selve
filmsekvensen inneholder veldig mange båter og
typer. Historien forteller at Glastron alene leverte
26 båter til denne filmen, men det er Glastron
GT-150 som spiller hovedrollen i den intense
jakten som foregår i Louisiana-sumpene. Båten
som ble brukt til det berømte hoppet, ble bygget
i 1972. På hekken befant det seg en illsint Evinrude Starflite på hele 135 hestekrefter. Dette var
enormt i 1973, og når man i tillegg setter så mye
motor på et 15 fot flatbunnet skrog, ja da må det
en Bond til for å mestre dette.
Glastron regnes som en av verdens første
produsenter av glassfiberbåter. Det hele startet i
Austin Texas i 1956 med de fire grunnleggerne,
Bob Hammond, Bill Gaston, Bob Shoop og Guy
Woodard. De hadde allerede skjønt at fremtidens
båter kom til å være laget av glassfiber. Selskapet
produserer fortsatt båter, men har flyttet produksjonen til Lake Cadillac i Michigan.

LOTUS ESPRIT TURBO SUB
– THE SPY WHO LOVED ME (1977)
Hvem glemmer vel Lotusen til Bond. Den hvite
som gikk like godt til vanns som til lands. Den
fikk kallenavnet «Wet Nellie», men var i bunn og
grunn en Lotus Esprite Turbo som ble omskapt til
en undervannsbåt når det var nødvendig. Historiene rundt denne meget spesielle «båtbilen» er
mange. Det sies at det kostet 100 tusen dollar å
bygge den. Kanskje ikke så rart siden Q-Branch
hadde utstyrt den med bevegelige styrefinner,
frontmonterte rakettkastere, miner, periskop,
røykskjerming og overflate-til-luft-raketter. Når
den ble brukt i filmen, ble den kjørt av en tidligere
Navy SEAL.
Gode gamle Q (MI6's egen oppfinner) fornekter seg aldri. Og kanskje spesielt i perioden hvor
Roger Moore spilte legenden, ble det skapt mange
tekniske løsninger som trollbandt kinopublikummet. «Wet Nellie» står igjen som et av Q's ikoner,
skapt til filmen The Spy who Loved Me fra 1977.
Alle elsket Roger Moore i Norge fordi han var
en såkalt norgesvenn. Han stilte selvsagt opp som
et av de heteste trekkplastrene under den norske
filmfestivalen i Haugesunds spede begynnelse i
1985. Mange av oss hadde jo et tidligere forhold
til Roger Moore, men da med Volvo P1800 som
kjøretøy i TV-suksessen Helgenen.
La oss ikke helt slippe historien om denne
merkelige hybridbåten. «Wet Nellie» havnet på et
lager som ble solgt på en auksjon for 100 dollar
uten at kjøperen visste hva det lageret inneholdt.
Da det ble oppdaget, og den nye eieren brukte
noen tusen dollar på å få skuta ship shape, ble
«Wet Nellie» solgt på auksjon i 2013 hvor den
innbragte hele 550 000 pund (godt over seks millioner norske kroner med dagens kurs). Kjøperen
var Tesla-gründer Elon Musk. I 2019 fortalte han
i et intervju at han skal bruke «Wet Nellie» som
inspirasjon til å bygge bil-lignende U-båter.
GLASTRON CARLSON CV23HT –
MOONRAKER (1979)
Båten som James Bond kjører i 1979-filmen
Moonraker er en CV23HT fra 1978 eller 1979. HT,
står for hardtop og kjent for båtfolk. Modellene '78
og '79 som ble solgt til allmennheten, kom enten
i metallflakblått eller metallflakbronse. Utgaven

som ble spesialprodusert for filmen, ble levert i en
heftig sølvgrå metallflak. CV23 ble introdusert i
1976, men hardtopmodellen var ny for 1978.
Denne modellen ble raskt skiftet ut med andre,
og Bond-utgaven fikk kort levetid. Hardtopputgaven forsvant fra modellkartet etter 1979.
Båten i filmen forveksles noen ganger med
Scimitar-ugaven. De mest åpenbare forskjellene er den store luken foran frontruten og den
høye bjelken som omgir den fremre halvdelen av
båten. CV23HT har også en frontrute i to flate
deler, mens Scimitar har en buet frontrute i ett
stykke. Dette var trivia for nerder. Det ble bygget
bare 300 av denne modellen totalt, og tre av disse
ble altså omskapt til Bond-båter. Bare en av disse
tre Bond-båtene eksisterer fortsatt, og den eies
for tiden av Ian Fleming Foundation.
Av de andre 297 vanlige versjonene av denne
modellen, er det bare få igjen på markedet.
Ønsker du å bli eier av en slik, finnes de til salgs
for rundt 50 000 dollar. Eierne av disse båtene
vet at James Bond også hadde en, det hjelper på
markedsverdien.
Hvor kommer Carlson-navnet fra? Art Carlson
bygde flatbunnede spesialbåter til de mange innsjøene i USA. Som mange vet, skjer jo de fleste
båtjakter i James Bond filmene enten på elver
eller innsjøer. Kanskje naturlig at man da fikk tilført spesialkunnskapen til Mr. Carlson på båttyper
som ble viktig for Glastron som merkevare.
SUNSEEKER SOVEREIGN 17
– QUANTUM OF SOLACE (2008)
I en av de siste scenene i filmen Quantum of
Solace, kommer Bond i en klassiker fra 1970.
Båten er en vintage Sunseeker Sovereign 17 klassisk motorbåt. Båten ble restaurert i 2005, og
fremstår som en drøm i kongeblått med hvitt
skinninteriør. På mange måter minner den mye
om engelskmennenes svar på italienernes legendariske Riva. Og kanskje var det et lite spark bak
til italienerne, for Sovereign 17 brukes i en scene
for å ta James Bond til sin italienske agentkollega, René Mathis, sin villa i Italia.
Men for Bonds skipper i denne sekvensen, den
gang Sunseekers direktør Robert Braithwaite, var
det en opplevelse for livet. «Du kan ikke få noen
mer profilert person i verden enn selveste James
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UMULIG Å NEVNE ALLE
Det blir helt umulig å ta med alle båter eller
marine fartøyer som har dukket opp i de totalt
25 filmene som til nå er laget om og med Ian
Flemmings legendariske helt, James Bond.
Når vi nå har fulgt opp listen til det engelske
båtmagasinet, får vi for egen regning legge til et
par båter som har fått ikon status gjennom den
viktige plattformen de blir for god handling.
Danske Mads Mikkelsen spilte erkeskurken
Le Chiffre i Casino Royale. En typisk Flemmingskapt skurk, men en rolle som er tilpasset den
moderne tid. Det betyr terror og vold av den mer
kirurgiske sorten. Mads Mikkelsen har store sko
å fylle. Orson Wells gjorde en tilsvarende rolle
som Le Chiffre i 1967-utgaven av Casino Royale.
Men hva har dette med båter å gjøre? Når du er
verdens mest infame erkeskurk, er det mange
som vil ha hjelp. Andre skurker, altså. Gjerne
rike og mektige i tillegg. Derfor følger Mads Mikkelsen opp flere av sine skurkeforgjengere og
lever livet om bord på båt.
I Casino Royale og Live and Let Die utmerker
båtene seg spesielt. Mads Mikkelsen styrer mye

av sitt imperium av terror og raske penger fra
en Sunseeker Predator 108. Båten ble filmet på
stedet i Bahamas, og Sunseeker bygde også fullskala modeller av lugarene, dekksalongen, styrehus/bro og alt av teknisk utstyr og eksklusive
detaljer ble gjenskapt for senere studioopptak
i blant annet Praha. Der ble alle deler montert
på en gigantisk hydraulisk plattform slik at man
kunne simulere bølgebevegelser når man filmet.
SEILTE HAN INN I SOLNEDGANGEN?
Det er ikke så ofte vi har sett James Bond om
bord i en seilbåt. Den går kanskje for sakte for en
actionfilm. Daniel Craig skapte likevel en ikonisk
seilas like utenfor Venezia i filmen Casino Royale.
Hva passet vel bedre enn å la Daniel Craig (Bond)
og Eva Green (Bond-kvinne) forsegle kjærligheten til hverandre i en Spirit 54. En klassisk seilbåt med linjer fra den gang båter skulle bygges av
mørk mahogny og teak. «Soufrière», som båten
het, ble nylig solgt for syv millioner norske kroner.
For å si det kort og brutalt; den fikk nok en
bedre skjebne enn filmens kvinnelige hovedrolleinnehaver. Igjen stod kommandør i den engelske marinen, verdens mest kjente agent, James
Bond, alene på dekk. Det humane havariet var
totalt. Kvinnen i hans liv druknet. Kom han
noen gang tilbake? Å, ja!
There is no time to die, Mr. Bond.

fartsrekorder for privateide yachter da den
ble sjøsatt.
Staluppi eier selv Millenium Yachts.
Millenium skapte sin raskeste yacht «The
World is Not Enough». Hun er i stand til 70
knop.
Andre yachter han har eid (og solgt)
er Heesen-bygde «Octopussy». Hun er i
stand til mer enn 50 knop.
Og mens vi er i gang, må vi vel nevne
den 49 meter lange Christensen-yachten
«Casino Royale». Intet unntak: 52 meter lange Benetti bygget «Quantum of
Solace», og «Diamonds are Forever» fra
samme produsent. Sistnevnte kjøpte han
mens båten var under konstruksjon hos
Benetti.
I 2018 fikk Staluppi levert Benetti-bygget «Spectre» på 69 meter. Spectre har en

rekkevidde på 5 600 nautiske mil
ved 12 knop. Og luksusyachten har en
toppfart på rundt 21 knop. Ganske raskt
til å være et displacement-skrog, ifølge
konstruktøren.
Staluppi er bilselger, og det tok ikke
lang tid før han la ut yachten for salg
til 650 millioner norske kroner. Båten
ble solgt i 2019 til brødrene Sands som
blant annet eier bryggeriene som leverer
Corona øl.
Som med de berømte filmene, er det
også bra butikk å døpe båtene sine i James
Bond sitt kjølvann!

Moonraker

World is Not Enough

Octopussy

Spectre
Foto: www.johnstaluppi.com

There is

Bond som mannskap. Det var derfor veldig spennende å være personlig involvert i denne filmen
med 007, og faktisk være med i filmen sammen
med Storbritannias mest berømte hemmelige
agent», sa Braithwaite i en kommentar til sin
lille gjesterolle.

Og så har du alle de som digger Bond
mer enn noen andre. Og som har så mye
penger at det bare er moro å stadig bygge
svære yachter med usannsynlig mange
hestekrefter, for så å kalle dem opp etter
titlene på de Bond-filmene de elsker mest.
Ja da, det finnes sånne folk. Her er en av
dem.
John Staluppi er speilbildet på den
amerikanske drømmen. En rett fra levra
snakkende italiensk-amerikaner som kom
fra ingenting, og bygde sin egen millionvirksomhet i bilindustrien etter å ha startet
som mekaniker på en bensinstasjon. Han
så tidlig mulighetene i import av japanske
biler til det etter hvert så haltende amerikanske bilmarkedet. Staluppi grunnla Atlantic Auto Group som ble store på nettopp
japanske Honda-biler.
Han skal i dag være god for mange
milliarder, og har eid yachter som alle er
kalt opp etter James Bond filmtitler. Han
har også en meget sjelden bil- og motorsykkelsamling. Staluppi bor i Florida, og
har direkte adgang til Atlanterhavet fra
sin eiendom. Staluppi har både penger og
interesse for alt som går fort. Slik er det
også med Bond-båtene hans.
For norsk maritim Bond-historie er heller ikke Staluppi helt ukjent. I 1992 bygde
brødrene Aa den 37 meter lange yachten
MY «Moonraker». I maskinrommet satt
to dieselmotorer og en gassturbin på til
sammen 12 500 hester. Under gunstige
forhold kom «Moonraker» opp i 67 knop
(125 km/t). Den slettet alle tidligere
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Din lokale forhandler
Oslo

Trøndelag
Idyllisk beliggende på Årøtangen 26, kun
6.5 km fra Sandefjord og i tillegg meget
enkelt å ankomme sjøveien.
Vi utfører reparasjon på båter, klargjøring,
vinteropplag, samt også service på de
fleste typer båtmotorer.
www.seasidemarina.no

AUTOMAX AS
Olaf Helsets vei 8, 0694 Oslo.
Tlf: 23 20 78 80 | www.automax.no
e-post: post@automax.no
Importør av Yuasa batterier
Kvalitet, ytelse og pålitelighet

På øya Killingen, på vestsiden av Bygdøy.
Båtplasser, båt og motorreparasjon,
vinteropplag, salg/montering av motorer og båttutstyr/elektronikk.
Tlf: 23 08 53 30 | killinge@online.no
www.killingen.com

Din lokale forhandler av
Askeladden, Ibiza og Grand Rib
Fekjan 80, 1394 Nesbru, Asker
Tlf: 900 56 516
www.sjobergbat.no

Butikk, delelager, nettbutikk, verksted
og båtopplag. Stor faglig bredde innen
mekanikk, sveising, konstruksjon osv.
Flinke på små og store
glasfiber og gelcoat skader
Telefon: 921 18 585
www.valloboat.no

Motorservice • Reparasjoner
Vinterlagring • El. diagnostikk
Vi er aut. Volvo Penta-forhandler!

Telefon: 73 92 44 00 | maritim@argon.noEn av
Fosens
www.argon.no
stø

rste
dlere!

faghan

post@t-aasen.no
51 85 99 00

ALT TIL BÅTEN
SALG • SERVICE • REPARASJONER • VINTERLAGRING

En av
Fosens
største
Vi er kjent for god service, høy kompetanse, et svært bredt
og
faghanvarespekter
dlere!
lagerfører og forhandler kvalitetsprodukter fra anerkjente leverandører
til
riktige priser. I tillegg har vi et servicetilbud på alt av maskiner og utstyr som vi
selv selger og lagerfører.

Yamaha – Buster – Yamarin – Øien
Summer Fun – Pioner

Ditt båtsenter!
Salg av BRIG, Northmaster,
Quicksilver og Oceanmaster.
Båtutstyr og drivstoff.
Tlf: 69 37 98 80 – www.smarina.no

Stor komplett Marina. Drivstoff, innen- og
utendørs opplag,utstyr,vedlikehold og
service på båt og motor. Autorisert Mercury
forhandler. Delelager for Volvo Penta.
Mercury og Mercruiser verksted.
Tlf:33 32 88 00 / 33 37 53 70
www.vallomarina.no

Autorisert plastreparasjonsverksted
Vedlikehold og opplag av båter
Mekanisk verksted
Telefon: 416 86 420 | post@baatsenteret.no
www.baatsenteret.no

Sandviksboder 65A, 5035 Bergen
Telefon: 55 32 03 00
post@batberge.no
www.batberge.no

Vollen Marina i Asker, en komplett
marina med båtplasser, gjestehavn,
drivstoff og service på båt.
Norges eneste skrogvasker. Booking av
vask: batvask.no
Tlf. 40141040 – www.vollen-marina.no

Slemmestadveien 424, 1390 Vollen
Telefon: 66 90 44 66
www.vollenslipp.no
Yanmar og Cummins
Slipp: 30 tonn

Vestfold og Telemark

VESTFOLDS STØRSTE
INNENDØRSUTSTILLING AV BÅT
1500 kvm med utstilling og utstyrsbutikk
Merkevarer som Nordkapp, Sting,
Zodiac, Pioner og Mercury. Marina
sentralt i vrengensundet på Tjøme samt
opplagstjenester og reparasjon/
vedlikehold for våre kunder.
Velkommen til vår avdeling på Solkilen 6
(Tønsberg) og Ferjeodden 14 (Tjøme)
post@vrengenmaritime.no | tlf 33 39 22 60
www.vrengenmaritime.no

Med dyktige og erfarne fagfolk med opptil 30 års fartstid i bransjen, gir dette

Tlf. 72 51 31grunnlaget
30 • post@dalebakken.no
• www.dalebakken.no
for en trygg og hyggelig handel
hos oss!

Nordland

Vi setter fokus på god service!

Båtutstyr og fiskeredskaper
Fantastisk utvalg!
www.baardsen.no
Telefon 52 72 11 13
baardsen@baardsen.no

BÅTER – MOTORER – UTSTYR
DRIVSTOFF 24T - VINTERLAGRING

Larsstø Båt & Maskinservice – LARSSTØ/HALSNØY
Tlf. 53 47 61 54 – wavelarssto@knett.no – larssto.no
Larsstø Båt & Maskinservice AS

Alt i propellreparasjoner,
salg og service

Agder
– Din lokale Brig og Mercury forhandler –

Vi er kjent for god service, høy kompetanse, et svært bredt varespekter og
lagerfører og forhandler kvalitetsprodukter fra anerkjente leverandører til
riktige priser. I tillegg har vi et servicetilbud på alt av maskiner og utstyr som vi
selv selger og lagerfører.

Tlf. 72 51 31 30 • post@dalebakken.no • www.dalebakken.no

Vi har eget moderne og effektivt verksted for alle
typer reparasjoner av båt/motor samt slipp for
båter opp til 40 fot, løfter båter opp til 8 t.
30 tonns mobilkran. Trenger du hjelp? Ring oss!

abmarine.no

Suzuki Marine forhandler
Selger Suzuki outboard motorer samt
båtmerkene HR og Suzumar
Godkjent Suzuki Marine verksted
Møllebakken 6, 1538 Moss
Telefon: 924 13 827
www.keysmarineservice.no

Totalleverandør av elektro
og elektronikk til alle fartøyer

Hos oss finner du alt av båtutstyr.
Kvalitet fra solide leverandører.
Telefon: 900 13 438
www.nettbaat.no

Viken

LEANGBUKTA

Ingvald Ystgaards veg 15A, 7047 Trondheim

Vestland

Rogaland
AB MARINE

SALG • SERVICE • REPARASJONER • VINTERLAGRING

Med dyktige og erfarne fagfolk med opptil 30 års fartstid i bransjen, gir dette
grunnlaget for en trygg og hyggelig handel hos oss!

TELLEMAR
TE

mail@telemar.no // www.telemar.no
Tlf: 22 72 60 60
Brynsveien 18 C, 0667 Oslo

ALT TIL BÅTEN

Telefon 51 74 54 99 - post@baatbyggeri.no
www.baatbyggeri.no

A Marlink Group Company

Maritim kommunikasjon

Over 30 år i bransjen!
Vi har dyktige fagfolk på alle områder.
Forhandler: Uttern, Pioner, Quicksilver,
Hydrolift og aluminiumsbåter, Mercury
Kongsgård Allé 64, Kristiansand
Telefon: 38 09 59 10
www.hkmotorservice.no

Telefon 477 70 725
post@stavangerbaatverksted.no
www.stavangerbaatverksted.no

Vesterveien 767
4823 Nedenes
Telefon: 926 40 399
www.arendalbatogmotor.no

Heggelandsdalsvn. 273
5211 Os
Tlf: 404 08 424
post@propellservice.no
www.propellservice.no

Navigasjon og kommunikasjon
satt i system
Torolf Kveldulvsonsgt 37 A, Sandnessjøen
Telefon: 75 04 02 18 | ssj@navy.no
www.navy.no/sandnessjoen

Strandgaten 197
5004 Bergen
Postboks 1163 Sentrum
5811 Bergen
Tlf 55 30 78 00
www.utkilen.no

Troms og Finnmark

Harstad Marina as driver med salg av nye
båter, brukte båter, utenbordsmotorer,
innenbordsmotorer, verkstedtjenester/
service, utleie båtplasser.
Kontakt oss for en hyggelig båtprat!
Skoleveien 2, 9407 Harstad
www.harstadmarina.no
Telefon: 77 00 25 30

Du ﬁnner båtforhandlerne på

BOATSUPPLYAS

NORGES MEST SOLGTE BÅT
Minimalt vedlikehold | Familie – Sport –
Proff | Forhandlere over hele landet
Holtermoen 12, 1940 Bjørkelangen
Telefon: 63 85 30 00

Yanmar og båtutstyr på nett
Vi har alt du trenger til båten din
Kjøp på nett eller i butikk
Vi sender over hele landet
www.boatsupply.no
Telefon 952 14 040
Skogveien 2A, 3160 Stokke

Salg, vedlikehold og lagring av fritidsbåter
Autorisert Yamaha verksted
Forhandler av Yahama | Finnmaster |
Husky | Pioner | Summerfun | Suvi
Telefon: 38 39 18 70
kundeservice@farsundbaatmotor.no
www.farsundbaatmotor.no

Vi fører et bredt utvalg
av kjente båt- og motormerker.
Stålverksvegen 67, 4100 Jørpeland
Tlf 476 47 777 | post@strandbaatsenter.no
www.strandbaatsenter.no

Forhandler av
Finnmaster, Husky, Pioner.
Highfield og Grand
Yamaha utenbordsmotorer
Tlf: 55395880
www.yamahabergen.no

Skriv «forhandler stedsnavn»
i søkefeltet på velihavn.no

www.alesund.havn.no

Aktuelt

Hopp i havet, Norge!
Tekst: Lars-Ludvig Røed

1. Havneguiden trykte bøker
- Kr 678,- pr. bok.

Nordmenn, i alle aldre og hudfarger, er for dårlige til å svømme. Det skal
NRK, Redningsselskapet og flere andre gjøre noe med. «Hele Norge
svømmer» skal skylle over landet.
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Med på festen skal også Redningsselskapet
være.
– «Hele Norge svømmer» er utrolig viktig for
å forhindre drukningsulykker i framtida, og med
det komme nærmere nullvisjonen «Ingen skal
drukne». Vi gleder oss til å bidra med forebyggende aktiviteter og med å skape trygg vannglede
sammen med NRK og Norges Svømmeforbund
gjennom våren og sommeren, sier Tanja Krangnes, prosjektleder i Redningsselskapet.
På selve «Flytefesten», som blir 5. juni, deltar redningsskøytene, RS-frivillige og ansatte på
arrangementer over hele landet.
– Å kunne svømme, berge seg selv og andre
og ta gode valg, skaper vannglede og legger
grunnlag for flotte opplevelser, sier Krangnes.
Gjennom året skal Redningsselskapet styrke
barn og voksnes vannkompetanse gjennom livredningskurs ute og en rekke andre aktiviteter.
På Biri bor en familie som garantert vil følge
med på «Hele Norge svømmer». I august i fjor
var 13-åringen Daniel på et friluftsbad nær Gjøvik. Sola skinte, Daniel og noen unge slektninger
koste seg i vannet, på land satt de voksne i familien og hygget seg. Daniel har lært å svømme,
men noe uventet skjer, plutselig ser far Joel at
Daniel ikke kommer opp til overflaten igjen.
Daniel er ute på dypet, og faren, som ikke kan
svømme, roper fortvilet om hjelp der han står
på stranda. Flere mennesker strømmer til, men
minuttene går før Daniel blir funnet og bringes
livløs til land. Med ambulansehelikopter sendes
han til Rikshospitalet i Oslo, tilstanden er kritisk.
Men hellet er med Daniel: Han overlever – og i
dag er han en frisk og rask tenåring. Men hendelsen har satt sine spor – hos flere enn Daniel.
– Å ja, vi vil gjerne lære å svømme, alle
sammen. Både familie, bekjente og venner her
har snakket om dette. Så når det blir varmt nok

v
Ha

D

ette skal handle om VANNGLEDE! Om å noe
lære noe nytt, fint og viktig.
Noman Mubashir er entusiastisk. Om
noen få måneder skal NRK-reporteren delta i en
stor satsing, det skal bli programmer, eventer,
videoer, arrangementer, tilbud for barn, kjente
fjes. Ja, simpelthen en «FEST!» ifølge Noman.
Idéen har han og redaksjonen i NRK hatt
lenge. Av ulike årsaker forble det kun en idé
å følge et knippe mennesker som ikke kunne
svømme, men som ville lære det og som kunne
bli rollemodeller. Etter noen år dukket idéen
opp igjen; dramatiske bilder av flyktninger som
kjempet for livet i Middelhavet aktualiserte
temaet. Men å kunne svømme og å mestre vannet er jo også en gla’sak, og derfor skal «Hele
Norge svømmer», som prosjektet nå kalles,
handle om mestring og vannglede.
– Undersøkelser har vist at svømmeferdighetene i Norge er dårligere enn i våre nordiske
naboland. Hvorfor det har blitt sånn, er sammensatt, men vi vet at dette vil vi gjøre noe med,
sier en offensiv Noman.
En del av «Hele Norge svømmer» vil være å
følge en storfamilie – sammensatt av flere generasjoner. Der altså mange ikke kan svømme,
noen kan nesten svømme - men alle vil gjerne
lære det. En tiåring som er på vei til å bli svømmedyktig, synes det er trist at moren ikke kan
svømme. Og da må jo også hun bli med.
– Da vi lette etter egnede familier, svarte
mange av de etnisk norske at de kunne svømme.
I flerkulturelle familier svarte mange at de ikke
kunne. Mange innvandrere kan ha vokst opp
langt fra vannet, kanskje mangler de tradisjoner
for svømming, kanskje er det langt til nærmeste
svømmebasseng. Og kanskje finnes det svømmekurs i nærheten, men som det er flaut som voksen
å melde seg på, sier Noman Mubashir.
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Havneguiden

til å bade, vil vi begynne, sier far Joel Rafito,
opprinnelig fra Kongo. Han lytter interessert når RS-Magasinet forteller ham om de
kommende TV-programmene.
– Å ja, det vil vi gjerne se på. Når kommer det? Spør Joel.
Helt presist kan Noman Mubashir ikke
svare på spørsmålet, opptaksdatoer og sendeskjema er ikke bestemt. Men det at det
blir svømmefest – i mange kanaler – det er
aldeles sikkert.

HG 1 Svinesund-Langesund
HG 2 Langesund-Lindesnes
Venstre: NRK-reporter Noman
Mubashir står sentralt i det omfattende
opplegget «Hele Norge svømmer».
Over: 13-åringen Daniel Rafito var
nær ved å drukne sommeren 2020,
men har kommet fra det uten varige
skader. Familien Rafito vil følge «Hele
Norge svømmer»-satsingen med
stor interesse. Foto: Trude Grevstad
Dale, Oppland Arbeiderblad.

Hele Norge svømmer
• Hele Norge svømmer er en stor NRK-satsing, der svømmeopplæring, livredning
og drukningsforebygging står i fokus gjennom våren og sommeren.
• 5. juni inviterer NRK til direktesendt Flytefest sammen med samarbeidspartnerne
Redningsselskapet (RS) og Norges Svømmeforbund (NSF).
• Å kunne flyte er både første steg i å lære svømming, og viktig for å redde liv. På
flytefesten oppfordres barn og voksne i alle landets kommuner til å flyte i tre
minutter i sjøen, tjernet, elva eller bassenget. Setter vi verdensrekord?
• RS og NSF bidrar blant annet med drukningsforebyggende aktiviteter
for alle som ikke føler seg trygge ved og i vannet.

HG 3 Lindesnes-Bergen

ave

HG 5 Göteborg-Svinesund Ny utg
HG 4 Bergen-Kirkenes

Kjøpes i båtutstyrsbutikker og
på www.harbourguide.com

2. Havneguiden Online abon/app
- Abon. alle guider kr 498 pr. år.
- 30 dagers gratis prøveperiode.
- Registrer deg på
www.harbourguide.com.
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Drukning

Tekst: Frode Pedersen

Troms og Finnmark

personer
druknet i 2020
Totalt druknet 88 personer i Norge i fjor, ifølge Redningsselskapets
drukningsstatistikk. Det er to flere enn i 2019.

F

lere druknet etter fall fra land og under bading
i 2020 enn året før, mens færre omkom fra
fritidsbåt, under dykking og etter at biler
havnet i vann. 55 prosent av ulykkene skjedde i
sjø, mens de resterende er jevnt fordelt på elver
og innsjøer.
– Selv om det har vært et spesielt år der de
aller fleste var hjemme i Norge og tok sjøen og
naturen mer i bruk enn noen gang, hadde vi
håpet på en nedgang i drukningsulykker fra året
før, sier Tanja Krangnes, leder for fagområdet
drukning i Redningsselskapet.
– For at færre skal drukne framover, må det
drukningsforebyggende arbeidet intensiveres
både nasjonalt og lokalt. Det skal vi stå i spissen
for, sier Krangnes.

Fordeling per kjønn
og aldersgruppe

Voksne kvinner

12
4

Barn under 16 år

72

Voksne menn

62

FIRE BARN DRUKNET
Av de 88 personene som druknet i 2020 var det
72 voksne menn og 12 voksne kvinner. Fire barn
i alderen ett til 14 år omkom. To barn druknet
under bading, mens de to andre omkom etter å
ha falt i henholdsvis sjøen og ei elv.
Redningsselskapets drukningsstatistikk for
de siste fire årene viser at nettopp bading og fall
fra land er de vanligste årsakene til at barn drukner. I denne perioden har 62 prosent av alle drukningsulykker blant barn skjedd under bading,
mens 38 prosent har druknet etter fall fra land.
Ett barn omkom etter å ha gått gjennom isen.
– Innsikten som statistikken gir må brukes
til å målrette og styrke det nasjonale drukningsforebyggende arbeidet, slik at vi kan forhindre
framtidige drukningsulykker blant både barn og
voksne, sier Tanja Krangnes i Redningsselskapet.
MANGE FALL FRA LAND-ULYKKER
Fall fra land var også i 2020 den vanligste
årsaken til drukning i Norge. I 2020 druknet 46
personer etter å ha havnet i sjø, elv eller vann fra
land. Det er 13 flere enn i 2019.
Kategorien «Fall fra land» omfatter drukning
i forbindelse med fiske fra land eller i elver, fall
under turer langs vann og ulykker i forbindelse
med fest og uteliv nært vann. I tillegg registreres personer som blir funnet omkommet i vann
uten at det foregående hendelsesforløpet er kjent
i denne kategorien.

Nordland

Fordeling per fylke

Trøndelag

Møre og Romsdal

Innlandet

Vestland
Oslo
Viken
Rogaland

Vestfold
og Telemark
Agder

DRUKNING FRA BÅT
20 voksne menn druknet fra fritidsbåt i 2020,
mot 26 året før. To av disse ulykkene skjedde fra
vannscooter, mens en person druknet fra kajakk.
Tre menn druknet fra yrkesbåter i fjor. To av
ulykkene skjedde mens båtene lå ved kai, mens
en person fremdeles er savnet etter at en fiskebåt
forliste.

Type ulykke

Antall drukninger i 2020

Antall drukninger i 2019

Fall fra land

46

33

Fritidsbåt

20 (1 fra kano/kajakk)

26 (3 fra kano/kajakk)

Bading

12

9

Yrkesbåt

3

1

12 BADEULYKKER
Drukning i forbindelse med bading er den tredje
vanligste ulykkestypen, også i 2020. Sju av totalt
12 drukningsulykker i forbindelse med bading
skjedde under varmebølgen i siste halvdel av juni.
I motsetning til andre typer ulykker, der voksne
over 40 år er mest utsatt, var 60 prosent av alle
som omkom under bading mellom 7 og 25 år.

Gjennom is

3

1

Dykking

2

5

Bil i vann

2

7

Annet

0

4

Totalt

88

86
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HOBBYFISKERENS DRØM
OG TROFASTE VENN
SMØREMIDLER

Bensindrevne og elektriske
kraftblokker med regulerbar
hastighet. Nå også med
presshjul,
avangler og
ﬁskehjul som
tilleggsutstyr.
Teinehaling på aluminiumskive med
to kilspor, kort bom og presshjul.

logomedslagord.pdf
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NÅR KVALITET ER LIVSVIKTIG!
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Fiskehjulet kan monteres både på
aluminiumskive og garntrommel.
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Kraftblokk

- En fritidsfiskers trofaste venn

6693 MJOSUNDET – TLF: 71 64 77 00 – FAX: 71 64 77 01

www.kraftblokk.no | Telefon: 976 81 636 / 905 64 598

6693 MJOSUNDET – TLF 71 64 77 00 – FAX: 71 64 77 01
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MB HYDRAULIKK AS

DRIVSTOFF OG
SMØREMIDLER
LEVERES OVER HELE KYSTEN AV
Våre avdelinger: Bergen: 55 11 95 30 - Ålesund: 70 10 47 47 - Tromsø: 77 66 41 20
Vi støtter Redningsselskapet
Finn vårt nærmeste tankanlegg: bunkeroil.no

NORGES MEST MODERNE BÅTMOTOR
TIL MARKEDETS BESTE PRIS!

www.marinas.no

Hvorfor betale det dobbelte fra en av de store leverandørene?
Vi leverer motorer fra 15 til 700 hester
til de beste prisene på markedet.
Unik ytelse og økonomi!

Hyundai S270

3,0 ltr. V6 270 hk dieselmotor

Vi leverer over hele landet.
Opp til fire års garanti.
Godt servicetilbud.

Telefon: 900 33 402
E-post: klas.grave@telemark-trade.no
www.telemark-trade.no

KOMPLETT LEVERANDØR AV MARINA ANLEGG

Hyundai G350

T!

350 hk v/2800 omdr. NYHE
1180 Nm v/1600 omdr. 686 kg

TriaMarina og Marina Solutions er nære samarbeidspartnere og leverer komplette båthavner til hele
landet. Sammen skaper vi varige, sikre og funksjonelle løsninger.

Stilren og funksjonell design
www.triamari na. nono

SIKKERHET I FOKUS
Ditt opphold i marinaen
skal være så trygt som
mulig. Våre utriggere
og fortøyningsbommer
har lukkede hjørnefelt
og er sklisikre.

Båtfolk

Ny kalesje – eller ny båt?

B

åtpuss om våren er min form for terapi etter
mørketiden. Når den tykke duken av plast
rives av båten, og alt jeg egentlig skulle gjort
i vinter kommer til syne. Dårlig samvittighet for
mangelfull rydding og vasking ved opptak. Og så
var det festet til den braketten, vet du. Jeg skulle
limt den lista. Vasket og malt nede i motorrommet. Husket jeg å sette ut musefeller i år?
Ikke det, nei. Får håpe de ikke har gnagd på noe
viktig i år.

LINE
VICTORIA
HUSBY

Lavatory Officer og journalist
fra Solkysten i Telemark.

Skriver den uglamourøse bloggen
supporterfrue.no, som ble
nominert til Årets stjerneskudd,
Årets nykommer og Årets Gullpenn i
Vixen Influencer Awards 2017. Har
jobbet ti år som programleder i tv,
men er nå foredragsholder, frilanser,
kommunikasjonsrådgiver, er en
distré mamma og fokkeslasken til
matrosen Torben.
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Den stemningen som er på marinaen på vårparten, er min lille fest i hjertet. Du vet, når vi
utveksler gode tips og råd mellom gelcoat-reparasjoner og vannlinjerens. Og alle er enige om at
sommeren blir annerledes i år også. Og det får
meg til å tenke på alle de fine sesongene vi har
hatt, og har i vente.
Vi tar fatt på den sjuende sesongen med
Joda’en vår fra 80-tallet. En båt vi kjøpte
sammen før vi hadde runet fremtiden vår inn i
stein. Du skjønner, jeg kan nemlig være en skikkelig heks om bord i båt. Det er jeg dønn ærlig
på. Jeg blir en bedreviter og verdensmester, spesielt i seilbåt – og så kan du krydre det med et litt
voldsomt språk og banneord, som får selv den
mest hardbarka piraten til å høres ut som min
søndagsskolelærer. Redningen for mitt mannskap gjennom tidene, er at jeg også (heldigvis)
blir lett sjøsyk, noe som gjør at heksa settes ut av
spill og fine dager på sjøen kan nytes når spetakkelet har lagt seg nedpå litt.
Jeg og min mann valgte å teste forholdet vårt
med å legge rett over 200 000 kroner i en pott
og kjøpe båt i 2014. Jeg har utrolig nok ikke blitt
brent på noe bål ennå, selv om jeg til tider har
hatt noen «heksete» tendenser over Rognsfjorden, eller i fulle havner med korte taustumper,
dårlig avstandsbedømming fra kapteinen og
noen frynsete lunter. Noen få episoder har det
absolutt vært, som bør nevnes for å kreditere
min mann med verdens beste tålmodighet. Første sesongen om bord bød på strålende solskinn
og tropenetter. Vi drakk rosévin og var aldri over
syv knop. Båten var noe ukjent for oss, men vi
løste problemene som dukket opp med verk-

tøy, tec7, kredittkort og stor entusiasme. Siste
dagene av ferien ble vi liggende i Risør, og himmelen åpnet seg. Dette var som meteorologisk
institutt hadde meldt, så vi benket oss til i båten
med spill, vin og en stor porsjon nyforelskethet.
Kalesjen var noen år gammel, og hadde stått
i solstek og saltvann i tre-fire uker til sjøs. Det
lille som var igjen av impregnering, var nærmest
brent bort av siste ukers intense UV-stråler, og
kalesjen var like tett som et slitt gjesteflagg. Det
ble dyvått ved første skur. Alt inni båten badet i
vann. Vi måtte til og med tømme kjølsvinet for
vann, båten fungerte nærmest som et basseng.
Det rant tvers igjennom hele duken, og kalesjen
var like tynnslitt som humøret mitt. Vi benket
oss inn i forpiggen med tunge, fuktige dyner –
og armageddon var nær for undertegnede, som
hadde pakket bikinier i alle farger og fasonger
og sommerkjoler og flipflops. Noen timer senere
stod kapteinen og rullet kalesjen med en blanding av white spirit og silikon, for å redde forholdet, noe han hadde lest i et forum på internett.
Fire overprisa flasker med impregnering ble også
brukt. Og til slutt måtte kapteinen låne en tykk
PVC-duk til å legge over båten. Og matrosen
hans, hun alltid-blide og nyforelska jenta han
hadde kjøpt båt med? Hun satt trygt plassert i
den tørre, store nabobåten og forhandlet om
pris. For hun skulle ikke bare bytte ut kalesjen,
her kom antageligvis hele Joda’en til å ryke som
innskudd til en Princess Riviera. Med ny kalesje.

vet hvordan en Joda 7900 stikkabin ser ut, vet at
man må være olympisk gymnast, eller bare særdeles kreativ (og litt overmodig), for å få til det.

Jeg husker også at jeg ved flere anledninger
så redningsskøyta gå inn og ut av havna, og vurderte å mønstre på den tørre båten for å komme
meg hjem til Langesund, og la både mann og båt
bli værende i Risør til sola stod høyt på himmelen igjen. Det er mye redningsskøyta kan hjelpe
med, men en dyvåt heks med grovt språk og
svært kort lunte, er nok noe de fleste mannskapene på skøytene IKKE tar med seg frivillig om
bord.

Hvert eneste år har jeg pekt på båten ved
opptak og lovet meg selv at neste sesong skal den
være sandblåst for syvogtredve lag med bunnstoff. Men det er det samme hvert år, jeg kjøper
to bokser bunnstoff i april og lukker øynene for
alle lovnadene mine. Jepp, der ryker nye 0,3
knop på fartsmåleren. Nå vet vi at eneste måten
Joda’en nærmer seg topphastigheten vi var lovet
i annonsen, enten er i fritt fall, eller bakpå lastebilen på vei til opplag.

Båten beholdt vi, faktisk har den vært åsted
for både frieri noen år senere og unnfangelse.
Maren på fire år er et stikkabin-resultat av godt
vær på Saltneven utenfor Kragerø. Og alle som

Nå begynner jeg for alvor å glede meg til
å kle av båten vinterduken og sette i gang med
årets prosjekter. Litt færre prosjekter i år, eneste
vi skal oppgradere båten med i år er hydrau-

lisk styring – så far i båten kan styre båten med
en kjærlig hånd, og ikke med femognitti kilo
rå muskelkraft og kiropraktortimer langt ut i
november. Jeg har gått et ørlite kurs i holdningsendring denne vinteren, for jeg vet svært godt at
hvis koronarestriksjonene fortsetter, så er både
heks, mann og barn innesperret i Joda’en i fire
uker i sommer, uten sosial omgang med båtvennene våre. Litt i tøffeste laget for selv den mest
rutinerte sjøfarerfamilie. Forberedelsene starter
nå, og kalesjeimpregnering er bestilt i god tid!
Bunnstoff blir det også, det trettiåttende laget,
en feit centimeter ekstra ballast under hele linja.
Denne centimeteren har forøvrig vist seg være
veldig grei beskyttelse når kartplotteren streiker
og kapteinen glemmer å se på fargen på stakene
foran seg.

Over: Kalesjen er viktig utstyr på en båt, og den
bør helst være tett. Det merker man fort når
regnet bøtter ned…
Foto: Privat

Ha en fin båtpuss-sesong!
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Din testamentariske gave redder liv!
Gir du deler av arven din til
Redningsselskapet, går beløpet i sin helhet til å redde liv
og skape trygghet på sjøen.
Alle bidrag utgjør en viktig forskjell i
arbeidet med å redde liv. Store som
små.
Vi hjelper deg med testamentet
Vi svarer gjerne hvis du har spørsmål
rundt det å sette opp et testament.
Ønsker du å gi en testamentarisk
gave til Redningsselskapet, kan vår
advokat Eyvinn Rudjord Helgevold
hjelpe deg med å sette det opp.
For mer informasjon klipp ut og send
inn kupongen, se rs.no/testament
eller kontakt vår rådgiver
Solfrid Bøe på telefon 928 36 141.

✁

Løsning: Din testamentariske gave redder liv
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Klipp her og send inn, porto er betalt

Ja takk, jeg vil gjerne bli kontaktet.
Navn: .......................................................
Tlf: ...........................................................
Vi vil ta kontakt med deg for en hyggelig prat.

Redningsselskapet
Svarsending 4018
0093 Oslo

Aktuelt
støtteordninger: Elbåt-Norge har begynt å røre
på seg. I fjor sommer lanserte Kruser sin nye
båtdele-ordning – den baserte seg på elbåter.
Av snekketypen, altså med rolig marsjfart. Prinsippet med å dele, og ikke eie en båt, viste seg
så populært at Kruser i år utvider virksomheten
med båter i flere havner: Asker, Moss og Bergen
kommer i tillegg til Bærum og Oslo. Dessuten
fikk selskapet mange henvendelser om også å
tilby raskere elbåter. Det har resultert i et såkalt
premium-tilbud der medlemmene får bruke
elektriske skjærgårdsjeeper på 22 fot og med
toppfart på 40 knop. Er farten 23 knop, går båten
i én time, og kjører man med fem knops fart,
leverer motoren kraft i over syv timer. Båten er
en Hydrolift E-22, og motoren er levert av Evoy.

Bedre batterier på ønskelisten
Tekst: Lars-Ludvig Røed

Kreativiteten bobler, mange vil utvikle og lage elbåter. Samtidig er
lengselen etter bedre batterier svært stor.

F

Over: Leif Stavøstrand, daglig leder i Evoy.
Øverst: Hydrolift E-22 med motor
levert av Evoy. Båten kan gå i én time i
23 knops fart, eller i syv timer i fem knop.

orespørslene renner inn. Fra hele verden,
faktisk.
I Florø sitter Leif Stavøstrand med fingeren
på elbåt-pulsen. Han er daglig leder i Evoy, en
uvanlig båtbedrift. For Leif og hans kolleger
støper ikke båtskrog, de lager heller ikke batterier. Likevel kommer Norges mest avanserte
elbåter og motorer herfra. Evoy er nemlig en
såkalt «systemintegrator»: Ved å sette sammen
det beste markedet kan by på, kan Evoy nå
levere hurtiggående elbåter.
– Vi har en god finger på batteripulsen, og
vi bruker samme battericeller som Tesla. Vi tror
ikke på noe teknologisk hopp, men på gradvis
utvikling over tid, sier Stavøstrand. Og forteller
om Evoy-båter som nå kan gjøre over 50 knop.
Eller som planer pent i vei i kanskje 25 knops
fart. I ca. en time.
NY MOTOR, NYE MULIGHETER
– Ja, det er tommelfingerregelen i dag; én
time i planefart. Utfordringen med å øke dette
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er selvsagt batterikapasiteten, vekten og størrelsen, sier Stavøstrand. Som leverer mange
innenbordsmotorer, men som i disse dager
også lanserer en 150 hk utenbordsmotor. Prisen
vil være såpass høy at Stavøstrand antar at
kundene først og fremst vil være kommersielle,
altså fiskeoppdrettere, utleiere o.l. Disse har
ofte også et system for lading.
Når Evoy-sjefen tar på seg analyse-brillene og
skuer framover, ser han store muligheter:
– Norge har den største elbil-tettheten i
verden, og vi har den høyeste båt-tettheten.
Her ligger det jo en kjempestor industrimulighet! Og dette har jeg snakket med sikkert åtteti ministre om. Men så langt finnes det ingen
moms- eller støtteordninger, dette gjør oss nesten søvnløse, sier Leif Stavøstrand. Som likevel
kan glede seg over å ha fått Innovasjon Norge
med på laget.
UTVIDER
Tross batteri-begrensninger

og

BOBÅTER
Også i Telemark skjer det ting på elfronten:
Nyetablerte Canal Boats skal tilby seks helelektriske bobåter for utleie i Telemarkskanalen
og langs kysten. Båtene, av typen Greenline, er
på hhv. 33 og 39 fot, de har plass til opptil syv
personer. Båtene er ikke-planende, og oppgitt
rekkevidde varierer med vind og båtens fart.
Med fem knop i motvind skal båtene gå drøyt 50
nautiske mil, øker farten til 7,5 knop er rekkevidden ca. 20 nautiske mil. Viktig er nettverket
av ladestasjoner: Ti ladepunkter er planlagt, de
skal plasseres langs kanalen (som går fra Skien
til Dalen) og i Porsgrunn, Helgeroa og Kragerø.
Ved å lade i tre timer skal batteriet få 80 prosent
effekt. Båtene utstyres også med solcellepanel.
Det gir strøm til alt utstyr i båten, dessuten
sørger det for «nødstrøm» og ruslefart om man
skulle være uheldig og gå tom for batteristrøm.

Over: En gjennomskåret modell
viser oppbyggingen av en Evoy-båt
med innenbordsmotor. Batteriene
er plassert under dørken.
Venstre: Kruser satser på
båtdeling og introduserte i fjor en
snekketype med elektrisk drift.

KJØPELYST?
Hva så med kjøpelysten – altså blant dem som
ønsker seg egen båt? Jo da, den finnes. På
Båtmagasinets nettsider, der man spør lesere
om interessen for elbåter, svarer den største
gruppen (39 prosent): «Ja, hva venter vi på?»
Siden dette ikke er noen kvalitetssikret undersøkelse, må tallet tas med noen ekstra klyper salt,
men interessen er altså til stede der ute. Selv om
32 prosent svarer «Nei, fossile motorer vil dominere sjøen i mange år», og 27 prosent er avventende med «Senere, tiden er ikke helt moden
ennå».

Under: Evoys hurtiggående elbåter
kan ha en toppfart på ca. 50 knop. I
planefart holder batteriene til ca. en
times kjøring. Den elektriske påhengeren
lanseres i disse dager og yter 150 hk.

manglende
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s/<d/'D>/E'͊
sŝŚĂƌƐƚŽƌƉĊŐĂŶŐ
ĂůůĞƌĞĚĞ͘
ĞƐƟůůďĊƚŬĂůĞƐũĞ͕
ƉƵƚĞƌ͕ƐƚŽůĞƌŽŐ
ŵĂĚƌĂƐƐĞƌŶĊ͊
ĂŚĂƌĚƵĂůƚŬůĂƌƚ
ƟůƐĞƐŽŶŐƐƚĂƌƚ

Øverst: Den svenske båtprodusenten
Candela tilbyr en elektrisk drevet foilbåt. Når
hastigheten blir 17 knop, løfter båten seg opp
av vannet, og friksjonen reduseres kraftig.
Over: På Krusers snekker av typen Greenwave
har batterier overtatt motorrommet.
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FOILER
Og det jobbes med saken, altså blant båtprodusentene. Alle venter de på sterkere og lettere
batterier, men i mellomtiden klekkes idéer. Og
planer legges. I Sverige har elbåten Candela
Seven vært produsert siden 2019, den har vakt
oppsikt med sine foiler. De løfter båten opp av
vannet når hastigheten når 17 knop, og ifølge
produsenten reduseres da friksjonen i vannet
med 50 prosent (sammenlignet med konvensjonelle skrog). Båten skal i «oppreist» stilling ha
en rekkevidde på 50 nautiske mil når farten er
rundt 22 knop. Den elektriske påhengeren yter
55 kW, og båten er 25 fot lang. Prisen er – så
langt – ganske høy; ca. 250 000 euro (ca. 2,5
mill. nkr.) Men drivstoffutgiftene er altså lave.
FOILER FOR ALLE?
Her hjemme sysler tidligere OL-seiler og ingeniør, Petter Mørland Pettersen, også med foiler.
Selskapet Lift Ocean utvikler en foiltekno-

logi som skal redusere energikostnadene med
90 prosent. Foilene skal kunne tilpasses ulike
hurtiggående båttyper som vil benytte eldrift.
– Så vidt jeg vet, er vi det første selskapet i
verden som utvikler et foilsystem som båtprodusentene kan implementere i egen produksjon, sier gründer Mørland Pettersen i en pressemelding. Han mener at foiler kan gi både
tradisjonelle fritidsbåter, større motorbåter og
yrkesbåter lavere utslipp, mindre kostnader, økt
komfort og større båtglede. Mørland Pettersen er
inspirert av seilsporten og særlig konkurransen
America’s Cup der ny-utviklede foiler løfter seilbåtene helt opp av vannet og bidrar til hastigheter på over 50 knop.
Lift Ocean har vært i drift kun et drøyt år,
men har rukket å få med seg flere investorer.
Også Innovasjon Norge og Forskningsrådet
bidrar til satsingen.

sŝƟůďǇƌƵůŝŬĞĂǀďĞƚĂůŝŶŐƐůƆƐŶŝŶŐĞƌŐũĞŶŶŽŵ<ůĂƌŶĂ

͘͘͘ďĞƐƟůůƉĊ

ĞůůĞƌƌŝŶŐŽƐƐ

ŬĂůĞƐũĞƌ͘ŶŽ důĨ͘ϲϵϬϬϭϯϱϬ
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Fem viktige

«Jeg vokste selv opp med båt, men har ikke
hatt egen båt på en stund. Medlemskap i en
båtpool, gjerne med elbåter, hadde vært en
fin løsning for meg!»

ODDBJØRN
SPØR
Oddbjørn Lager Nesje er leder
for markedskommunikasjon og
samfunnskontakt i Redningsselskapet
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Hvorfor er elbåt et fornuftig valg for dem
som skal kjøpe ny båt?
For samfunnet er det viktig at vi lykkes med
overgangen fra fossil til fornybar energi, og
da må alle sektorer bidra. I Norge er vi godt i
gang med det på landjorda, ikke minst gjennom
satsingen på elbiler, som nå snart dominerer
privatmarkedet. Nå er det viktig at vi også
kommer i gang med å konvertere den store
småbåtflåten til elektrisk drift. Når flere velger
elbåt vil teknologien videreutvikles, tilbudet
øke og prisene falle. Dette er jo en økonomisk
jernlov.
For den enkelte vil overgang til elbåt bety
en helt ny båtopplevelse, med nesten lydløs
fremdrift, veldig lave driftskostnader samt
gleden over at turen på fjorden ikke bidrar
til hverken lokal forurensning eller unødige
klimautslipp. Vinn-vinn, det der! Jeg tror også
at det blir lettere å få med seg en stadig mer
klimabevisst ungdomsgenerasjon ut i båt enn
hvis kidsa tenker at nå skal mor og far svi av
store mengder bensin på vei ut til Middagsbukta.
Hvor bærekraftig er produksjonen av elog hydrogenbåter?
Bortsett fra motoren er den vel omtrent like
bærekraftig, eller ikke, som andre båter. Altså
blir det opp til produksjonsmetodene og
innsatsfaktorer som materialvalg, energibruk i
produksjonen osv. Men det er jo nærliggende å
tro at elbåt-fabrikanter, som elbil-fabrikanter,
vil se poenget med å bygge hele båten eller bilen
mest mulig bærekraftig, gitt kundegruppen de
sikter seg inn mot. Så trenger elbåter naturligvis
batterier, som igjen krever viktige mineraler. Men
her utvikles det stadig bedre løsninger med tanke
på valg av materialer og produksjonsprosesser,
ettersom
batteriteknologien
er
i
rask
utvikling. Snart trenger man f.eks. ikke lenger
den sjeldne råvaren kobolt i nye batterier.
Hydrogen- eller ammoniakkdrevne båter har
ikke samme behov for batteri. De vil jo også
som hovedregel bruke en elmotor til framdrift,
men i stedet for å ta strøm fra et batteri er da

hydrogen eller ammoniakk energibæreren, og
så konverteres energien til strøm igjen gjennom
en brenselscelle før bruk i elmotoren. Dette er i
prinsippet svært bærekraftig. Men det blir viktig
at hydrogenet er såkalt ren hydrogen, som vi får
enten fra elektrolyse («grønt hydrogen») eller
fra naturgass via karbonfangst og lagring, såkalt
«blått hydrogen».
Når båten først er bygget, er driften av alle
slike fartøyer svært bærekraftig, sammenlignet
med fossildrevne båter. Dette er spesielt
riktig her i Norge, hvor strømmen allerede er
utslippsfri på grunn av vannkraftressursene
våre.
Til sjøs som på land og i lufta, vil
tommelfingerregelen være: Mindre båter, og
båter som ikke skal så langt, vil primært bli
elektriske, mens tyngre og større båter og
båter som skal langt, vil trenge hydrogen- eller
ammoniakk som drivstoff. Dette fordi elektrisitet
alltid vil være den mest effektive måten å bruke
energi på. Elektrisk fremdrift betyr at det aller
meste av primærenergien faktisk brukes til
framdrift. I en fossilmotor blir det meste borte
i varme, og langt under halvparten brukes til
fremdrift. Så det som kan elektrifiseres, bør
elektrifiseres. Men ikke alt kan det. Hydrogen
er ikke så energieffektivt som batteridrift, til
gjengjeld kan man få mye lengre rekkevidde pr.
vektenhet. Så vil den teknologiske konkurransen
i årene som kommer avgjøre hvor i størrelse /
rekkevidde-spekteret de to teknologiene møtes.
Man kan også se for seg hybridløsninger mellom
de to teknologiene.
Hvordan mener du myndighetene skal
stimulere til produksjon og bruk av slike
båter og dermed legge til rette for et mer
klimavennlig båtliv?
Det er viktig at vi tar tydelige grep både for å legge
til rette for bruk av utslippsfrie båter (f.eks. ved å
legge ladepunkter i havner, reservere attraktive
havneområder for fossilfrie fartøyer osv., slik
at vi løfter fram et hjemmemarked. Dessuten
bør vi bidra til å løfte fram norske båtbyggere

STORTINGSREPRESENTANT (AP)

ESPEN
BARTH
EIDE
gjennom aktive næringspolitiske grep som
belønner innovasjon og lave utslipp, samt
utvikling av en egen norsk batteriindustri. Vi har
en stolt båtbyggertradisjon i Norge, som har hatt
litt trange tider i det siste. Den kan komme til
heder og verdighet igjen hvis man griper disse
mulighetene. Skatte- og avgiftssystemet kan
også brukes til å begunstige utslippsfrie båter.
Hva mener du bør gjøres for å styrke den
forebyggende sjøsikkerheten og redusere
antallet drukningsulykker?
Enda mer bevisstgjøring rundt trygt og sikkert
båtliv, lett tilgjengelige kurs i livredning og god
båtførerskikk, og hyppigere kontroller rundt
alkoholbruk og bruk av redningsvest til sjøs.
Hvordan er du selv med på å bidra til et
grønnere, tryggere og sikrere samfunn?
Hjemme i Oslo sykler jeg over alt. Elsykkelen
opphever motbakkene og har på en måte «flatet
ut» byen, og min erfaring er at dette har gjort

bilen nesten overflødig til bybruk – i hvert fall
for min del. Med piggdekk, hjelm og godt lys går
dette som en drøm, året rundt. Ellers reiser jeg
kollektivt når jeg kan, og tenker over mitt eget
klimafotavtrykk alle steder der det relevant.
Jeg har forresten forsøkt en av de fine båtene
i Krusers elbåt-pool. Det ga mersmak. Jeg vokste
selv opp med båt, men har ikke hatt egen båt på
en stund. Medlemskap i en båtpool, gjerne med
elbåter, hadde vært en fin løsning for meg! Det
kombinerer herlig stillegående klimavennlig
transport med delingsøkonomiens fordeler. Å
ha tilgang til båt når man vil, fra en valgfri havn,
men uten all vårpussen og vinterstellet, virker
fristende! Båtpool betyr også at flere mennesker
får glede av de samme båtene, i stedet for at alle
har hver sin båt som stort sett ligger stille og
opptar plass i en havn. Også dette er et bidrag til
et mer bærekraftig samfunn.

Elektrisitet vil alltid
være den mest
effektive måten å
bruke energi på.
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Tekst: Lars-Ludvig Røed

Flere redningsskøyter, mobiltelefoner og nye varslingssystemer har gitt
oss økt sikkerhet. Nå skal smart teknologi – og gode venner – gjøre livet på
sjøen enda tryggere.

N

ei, det handler ikke alltid om å finne opp
ting, ikke om nye og kanskje sårbare dingser.
– Vi skal satse på kjent «båtutstyr»;
alarmknapper, mann-over-bord-varsling, smartklokker og selvsagt mobiltelefonen. Vi skal åpne
opp for nye muligheter, vi skal forbedre kontakten mellom den digitale alarmstrukturen og den
fysiske redningstjenesten. Og vi skal sørge for at
båtfolk finner nye venner.
Martin Fuhr Bolstad, direktør for prosjekter
i Redningsselskapet, håper på at han de neste
månedene skal få sjøsette en «digital redningsskøyte».
– Vi har allerede i dag mye informasjon om
det som foregår på sjøen. Nå skal vi bruke teknologien til å lese informasjonen mer nøyaktig. Det
innebærer at våre skøyter og mannskaper kan
yte raskere og bedre hjelp, og at vi kan sortere ut
falske alarmer, sier Fuhr Bolstad.
ANALYSERER
Han bruker oppskyting av nødbluss som et
eksempel.
– Når vi registrerer et nødbluss, er det full
utrykning. Men vi vet ikke om situasjonen er
livstruende, kanskje kan det være avfyrt fra land
eller ved et uhell. Det samme kan skje med en
varsling fra en nødknapp eller en mobil. Men
med den nye teknologien vi vil ta i bruk, kan vi
avlese omstendighetene. Ikke minst handler det
om sted: Er alarmen sendt fra åpen sjø? Eller
kan det handle om noe nær land, har noen mistet
motorkraften i høy sjø, er situasjonen truende?
Martin Fuhr Bolstad, hans kolleger i Redningsselskapet og hele beredskapsapparatet,
registrerer at antallet falske alarmer i dag er høyt
– for høyt. Med økt digital innsats kan disse i
større grad lukes ut – og unødvendige redningsaksjoner unngås. Her vil Redningsselskapet, som
i dag, samarbeide nært med Hovedredningssentralen. Dessuten vil Fuhr Bolstad bidra til at
vi sjøfarende i større grad enn i dag kan hjelpe
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Et sikkert valg

Foto: Feretti

Skip ohoi: Digitale
verktøy sjøsettes

Miljøvennlig og
langtidsvarende
bunnbehandling!
ZF CruiseCommand

hverandre. Begrepet «sjøvenn» skal nå få et nytt
– og digitalt – innhold:
LAVTERSKELTILBUD
– Vi oppretter en nettside laget for mobil. Og
tjenesten Safe TRX bygges ut, den har allerede
55 000 brukere. Her kan man registrere seg som
sjøvenn. Hvis en sjøvenn trenger assistanse ved
f.eks. motorstopp, altså ikke en nødsituasjon
som krever tung assistanse, vil en forespørsel
kunne oppfattes av andre sjøvenner innenfor en
avstand på tre nautiske mil. Da kan noen hjelpe
til, dette blir altså et lavterskeltilbud. Samtidig
kan vi i Redningsselskapet se disse meldingene
og vurdere dem, det betyr ekstra sikkerhet, sier
Fuhr Bolstad.
Rent teknisk skal varslingene behandles av
en såkalt varslingshub. De teknologisk interesserte kan notere seg at huben består av en
datadelingsplattform, en risikomotor og en meldingsutsendelsesmotor, men dette vil brukerne
ikke måtte forholde seg til. Heller ikke skal den
den digitale opprustningen innebære kostnader
for brukerne.
– Nei, det er ikke vår plan. Samtidig håper vi
jo at flest mulig av sjøens folk er RS-medlemmer
og bidrar til at vi kan utvide vår beredskap, sier
Martin Fuhr Bolstad.
Og selv om det kan bli justeringer underveis‚
dette er ingen døgnflue. Redningsselskapet satser tungt på å utvikle og tilgjengeliggjøre digitale
løsninger for å øke tryggheten på sjøen. En ny
enhet, Digitalisering og Innovasjon, er etablert
og ledes av Julie Bauge.
Som for fysiske redningsskøyter mottar Redningsselskapet også gaver for å bygge digital redningsskøyte. Une Amundsens familie har gitt en
gave for å bygge opp dette initiativet, og 11. mars
blir det digital dåp.
NB: Første digitale RS-nyvinning dukker opp
allerede i mars. Da vil båtførerkurs bli tilgjengelig på nettet.

Den mest holdbare og langvarige bunnstoff behandlingen
som er tilgjengelig på markedet – virker garantert i 10 år.
Coppercoat gjør skroget glattere, og båten raskere.

www.kgk.no

Kolibris AS

Tlf. 995 20 925

Solide brygger

Kontakt
oss i dag
fo
en prat om r
dine
bryggebehov!

– uansett hvor du bor!

Indre Oslofjord eller ytre Helgeland
– uansett hvor du legger ut brygger
må du vite at de tåler arktiske
værforhold.
Wee Marines bryggesystemer har blitt
testet i værutsatte forhold på Vestlandet, og er bygget for de tøffeste
påkjenningene. Våre flytebrygger og
utriggere beskytter båtene hele året

igjennom, samtidig som de er både
praktiske og trygge i bruk.
Wee Marines utriggere er dessuten
markedets mest moderne med
innebygget LED-belysning og issikre
flytere. Utriggerne leveres også med
«AutoMooring» – vårt eget innebygde
fortøyningssystem.

www.coppercoat.no

Våre brygger er nå videreutviklet med
smarte kabelgater for enkel ettermontering, og 2014-modellene kan
leveres med kraftig FRP-dekk.
Les mer på wee-marine.no

– det trygge bryggevalget

www.wee-marine.no | Tlf.: 982 18 155 | E-post: aage@wee.no
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Lek og lær med Redningsselskapet i sommer

Kunnskapsløftet går om bord
Tekst: Frode Pedersen og Maja Ludvigsen
Foto: Redningsselskapet

CAMP BÅTFØRERPRØVEN

Ta med en venn eller tre og bli med på et båtførerkurs litt utenom det vanlige!
Over tre dager går vi gjennom både teoretisk og praktisk undervisning, inkludert
nattnavigering. Et perfekt kurs for deg mellom 14 og 20 år som ønsker å øke din
egen kunnskap på sjøen.

Hvert år arrangerer Redningsselskapet kurs og leir for mange tusen barn og
unge. Med økt trykk på norgesferie, og mange flere som ønsker å sette sjøbein,
har vi i år utvidet porteføljen med flere tilbud som også involverer de voksne.
Kombinasjonen kunnskap, kontroll og kjennskap blir viktige nøkkelord for våren og sommerens aktiviteter i Redningsselskapets regi. For
ungene fører de samme stikkordene til læring og
lek. For alle aktiviteter legges det stor vekt på at
man får prøve og feile i trygge omgivelser.
Med håp om en pandemi i retur, stiller

Redningsselskapet ekstra godt forberedt denne
sommeren. Her har vi laget en oversikt over
mange av de aktivitetstilbudene som arrangeres langs kysten og ved Mjøsa. Du kan hente
utvidet informasjon om tilbudene ved
å gå inn på våre nettsider, eller skanne
QR-koden i denne saken med mobilen.

SOMMERSKOLE

RS Sommerskole er et aktivitetstilbud for barn
mellom 9 og 13 år, som går over fem dager i sommerferien. Her lærer barna sjøvett gjennom lek og
aktiviteter. De lærer også å ro, seile jolle og kjøre
motorbåt i trygge omgivelser. Ikke minst får barna
kjenne på egne grenser og har det gøy sammen
med jevnaldrende.

SJØLEIR I HORTEN

VHF-KURS

NATTNAVIGASJON

BÅTFØRERPRØVEN

TA RORET, JENTER

KURSOVERSIKT

En opplevelsesrik uke for deltakere fra 9 til 15 år,
som går over seks dager i sommerferien, med
overnatting. Leiren holdes på vårt flotte sjøsikkerhetssenter, RS Noatun i Horten. Dagene blir
fullspekket med aktiviteter hvor sjøvett, bading,
seiling, roing, motorbåt, leking og vennskap står
i fokus.

UNGDOMSLEIR OG UNGDOMSSEILAS
Båtførerprøven, maritime opplevelser og nye venner – alt i løpet av en
sommeruke! Perfekt for ungdom i alderen 14 til 18 år. Bli med på spennende
dager hvor praktisk sjømannskap, teori og morsom fritid med bading og
andre aktiviteter står på agendaen.
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Bli klar til en sommer på sjøen med «båtlappen» i lomma. Vi tilbyr kurs i hele landet, og våre
dyktige fagteam står klare til å lære deg det du
trenger av teori.

VHF er det viktigste kommunikasjonsmiddelet til
sjøs. På vårt VHF-kurs vil du tilegne deg kunnskap
om riktig bruk av VHF-radioen og de tjenestene du
kan bruke. Denne kunnskapen kan være avgjørende for din trygghet til sjøs, ikke minst i nød- og
assistansesituasjoner. Bestått eksamen gir deg
rett til å kjøpe og bruke VHF.

Vi ønsker at flere kvinner skal ta roret på sjøen. På
dette kurset vil du lære mer om praktisk båtføring,
bli tryggere på å kjøre båt, legge til, fortøye og
mye mer.

Ønsker du kunnskap om å ferdes på sjøen i
mørket? Da er dette kurset for deg. Lær mer
om «lysbaserte» sjømerker og lanterneføringer, og få innblikk i hvordan kartplotter/AIS
og radar kan benyttes for å bli en tryggere
båtfører i mørket.

Med denne QR-koden kommer du til inngangssiden til alle våre kurs. Herfra kan du
navigere deg videre til hvert enkelt kurs.
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Unike tilbud til
RS-medlemmer
Visste du at du som RS-medlem
får tilgang til disse og ﬂere andre
gode tilbud?

HAR DU BEHOV FOR MARITIM UTDANNING ELLER KURS I NORD?
Fagskolen i Troms, avdeling Maritime og marine fag tilbyr utdanning og kurs til den maritime næringen. Vi har moderne simulatorer både på maskin og dekksiden, lokaler plassert
sentralt i Tromsø samt oppdaterte instruktører og lærere. Vi tilbyr følgende:
Utdanninger
Maskinoffisersutdanningen – vi tilbyr toåring
utdanning som gir teoretisk kompetanse helt
opp til M1 sertifikat.
Dekksoffiserutdanningen - vi tilbyr toårig
utdanning som gir teoretisk kompetanse helt
opp til D1 sertifikat.
Begge studiene gis som et toårig studium
stedbasert i Tromsø.

Kurs
GOC – General Operators Certificate
ECDIS - Electronic Chart Display
and Information System
Hurtigbåtkurs
Høyspentkurs
Hvis du har behov for andre kurs en de som
er nevnt ovenfor, ta gjerne kontakt så er vi
behjelpelige. Kontakt:
ivan.jorgensen@tffk.no | Tlf: 47 904 77 248
www.fagskolen.tromsfylke.no

COBRA HH600 Håndholdt VHF
m/GPS & DSC
Flyter, m/ nødfunksjon. Satelittkommunikasjon m/nødnapp som fungerer alle steder på
kloden. Inkl. brakett, ﬂytestropp og marinebrakett.

3629,- RS-medlemmer: 2690,-

Webjørn Hammersbøen
Ruud, 2040 KLØFTA
Mobil: 905 39 457
post@wh-produksjon.no

SPINLOCK
Deckvest Lite
Rå vest for bruk i
motor- og seilbåter.
Ass farger.

takt
Ta kon t tilbud
god
for et

Besøk: Risalleen 27, 0374 Oslo

2034,-

RS-medlemmer:

1379,-

Bygg din egen brygge
med FLOFIZ-pontonger

LALIZAS
Redningsﬂåte
4 mann i bag 4 mann i
container
ISO 9650-1
Sertiﬁserte

17589,-

Fergerederi i

av Trøndelag

Fosenlinjen ønsker deg velkommen om bord.
Det er vårt mål at du som reiser med oss skal komme
trygt fram til rett sted – i rett tid. Vi ønsker at du skal trives
om bord, og ﬁnne deg vel til rette under turen.

RS-medlemmer: 12990,-

å
de tilbud p
Se alle go hop.no/rs
es
www.marin
Bruk
kampanjekode
RS-2101

Finn ditt nærmeste
kystlag på
www.kysten.no
Tilbudet gjelder tom 31/5-2021
eller så lenge lageret rekker

WWW.SELVBYGGERBRYGGE.NO
•
•
•
•

Båthotell / vinterlagring av båter
Butikk med utstyr til båt og sjøliv
Serviceverksted
Servicebil

Forhandler
for bl.a.:
Følg oss på:

Åpningstider:
Hverdager 9–16
stengt lørd/sønd
Telefon: 992 55 550 – www.stadsbygd-batsenter.no

Foto: Emilie Pat. Williams

Telefon: 69 16 06 00
E-post: post@marineshop.no
Instagram: marineshop.no
Facebook: marineshopno

Verner om
kystkultur!

<300 kg flytekraft
per pontong

Bestill via rs@vannhandel.no eller 90609695

VANNHANDEL.NO

Aktuelt

10
1
2

82

gode råd for et mer
miljøvennlig båtliv

Av: Frode Pedersen
Sørg for at båt og motor holdes i god stand. En ﬁnjustert
motor bruker mindre drivstoﬀ. Og et godt rengjort undervannsskrog, med det mest miljøvennlige bunnstoﬀet, gir redusert forbruk og mindre utslipp. Alternativt ﬁnnes det nylonduker som kan henges mellom utriggerne for å slippe groing.
Tenk miljø før du begynner på båtpussen. Søk råd hos fagfolk.
Eie, leie, nytt eller brukt, velg båt etter behov. Vi nordmenn
bruker mye penger på fritidsaktiviteter. Det gjenspeiler seg
både i hytte, bil og båtparken. Årsaken til at jeg tar med dette
punktet er at det er både penger, antall fot og drivstoﬀutgifter
å spare ved å velge en båt som er tilpasset behovet. Er du en
typisk dagsturist på sjøen med behov for å komme deg ut til
skjærene i nærområdet, behøver du kanskje ikke 300 hestekrefter og 26 fot. Det kan holde ﬁnt med 40 hester og 16 fot,
selv for to voksne og to barn. Du kan også få en 16-foter med
hardtop hvor ungene kan ta en liten middagslur hvis det er
viktig. Du kan til og med få plass til en liten tur-do (bæsj and
carry) i en benk. Deﬁner derfor behovet du har, og snakk med
en erfaren forhandler om hva du bør velge. Et tips til: Stadig
ﬂere legger opp til båtdeling eller ordninger der du kan betale
en fast sum i året for å disponere en båt i en viss tid. Ingen dum
ordning, og kanskje en grei måte å ﬁnne ut av hvilket båtliv du
egentlig ønsker.

3
4
5
6

Tenk vekt når du bruker båten. Jo tyngre båten er, jo mer
drivstoﬀ bruker den fra A til B. Mindre vann i tankene, halvfulle
drivstoﬀtanker, begrenset antall klesskift, færre vindunker og
elektroniske dippedutter, kan gi utslag på vekt og vektfordeling i en ferielastet båt.
Reduser gasspådraget, og finn frem til båtens mest økonomiske fart. Som regel kommer du raskt nok frem ved å
velge «økonomisk fart», og ofte har produsentene eller båtbladene testet seg frem til slik informasjon for deg. Det er
ingen skam å gå sakte! Av og til burde motorbåtfolket tenke
litt som seilerne: Nyte turen!
Ta med søpla hjem! En selvfølge for båtfolk kanskje, men
dette handler ikke bare om å feie for egen dør. Det ﬂyter
søppel langs kysten. En liten familiekonkurranse kan være
spennende når man ligger i uthavn. Ta med små sekker,
rydd strender og svaberg for alt som kan kalles plastsøppel.
Avgrens letingen til en time. Hvem ﬁnner mest? Premien kan
være penger, is, skjermtid, her er det bare fantasien som setter grenser. På den måten øker du bevisstheten rundt miljø.
Engasjer gjerne nabobåtene i den samme konkurransen.

7
8

Planlegg ferieturen bedre. Å reise rundt på måfå, er vel
egentlig litt av drømmen med det frie båtlivet. Det skal vi fortsette med, men ved å planlegge kan man legge litt mer spenning i selve forberedelsene. Bruk velihavn.no når du planlegger hvilke gjestehavner, uthavner og badeplasser du vil
besøke. Bruker du kart som base for selve turen, kan du raskt
orientere deg på den blåmyra som skal passeres. I stedet for
at det blir en rykk og napp kjøring, kan man med god planlegging se hvor det er trygt å dra på litt, og hvor man må kjøre
sakte for å komme trygt frem. Da bli turen mer bærekraftig.
Reduser det elektriske forbruket. Her tenker vi ikke på nødvendig forbruk som ivaretar sikkerhet og backup løsninger.
Dette handler mer om antallet gjenstander som etter hvert
skal belaste både landstrøm og det elektriske anlegget om
bord. Bytt til LED der det er mulig. Batteribanken om bord
representerer en fare i seg selv om den ikke holdes ved like,
eller om man overbelaster batteriene over lang tid. Bruker
man mye strøm, må det lades oftere og det kan bety mye
unødvendig motortid som både øker forbruket, utslippet og
antall motortimer. Det er vel verdt å nevne at dette også kan
være sjenerende for de andre i havna.

9
10

Nyt alt du kan! Jeg skriver dette med et stort utropstegn.
Båt- og sjøliv kan og skal nytes. I Norge har vi verdens nest
lengste kystlinje etter Canada. Vi er like mye vokst opp med
båt som med ski på bena. Redningsselskapet ønsker at ﬂest
mulig skal ta del i den fantastiske opplevelsen det er å pløye
blåmyra enten det er i båt, kajakk, kite, eller med en signalgul
badehette på hodet. Egensikkerhet er et viktig element når
det handler om å sikre et bærekraftig liv på og ved sjøen. At
folk er godt forberedt, og at vi stiller med god beredskap, er
en del av den veven som gir nytelsen trygge rammer. Det
krever litt mer av oss alle, men er det noe vi nordmenn har
blitt gode til, så er det å slå ring om felles innsats.

Vinden, verdens reneste motor. Jeg er selv et motorbåtmenneske, men jeg har vært mye i seilbåt og lært masse om godt
sjømannskap av de som kan håndtere vinden. Vel og merke
kan den være lunefull, men da får man gjøre været til vitenskap
og nyte et ekstra døgn i havn. I et miljøperspektiv kan det bety
noe å velge seilbåt i stedet for motorbåt, men å være moralist er ingen enkel øvelse. Jeg må innrømme at min hyttebåt
er en RIB på 16 fot, med 60 hk på hekken. Den er rimelig greit
vedlikeholdt, kjøpt brukt fra en dame som kjøpte seg en ny og
større. Så det eneste jeg kan skryte av, er at den er utsatt for
aktivt gjenbruk. Til sommeren vurderer jeg å investere i en liten
elmotor å sette på brakett. Når jeg evaluerer min egen bruk av
båt, og fordi jeg ofte bare kjører inn mellom holmer og skjær, så
behøver det ikke å gå fortere enn fem knop. Så da så!

Finn din drømmehavn og bli der. Mange bruker mye tid på
farting. Hit og dit, opp og ned med gass: Hvor er det drivstoﬀ,
hvor er det pol, rekke frem før det blir fullt i neste gjestehavn.
Det kan være mye mer fornuftig å ﬁnne den ene drømmehavnen. Med ﬂotte badeforhold for både voksne og barn,
gjerne med så mye land at det går an å gå på skikkelig oppdagelsesferd med de yngre. Med nok gass på primusen til å
kunne lage mat på stranden, eller på et svaberg i solnedgangen. Ta med telt og soveposer til de yngste om det er plass
om bord. Kysten er full av herlige uthavner hvor man kan pleie
hverandre i stedet for å stresse rundt. Det er mye god bærekraft i et nakenbad med din kjære, eller bare roe ned med en
sommerbok eller to.
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Båtnytt
Av Siri Åkerblom

Lift Ocean får
båten til å fly
Grunnlegger av norske Lift Ocean, Petter Mørland
Pedersen, er tidligere olympisk seiler og ingeniør med
stor lidenskap for seiling og ny teknologi. Sammen
med en rekke andre entusiaster, har han nå ett mål
for øyet: Å skape et eldrevet flyvende båtliv. Det
skapes nå en prototype som inkluderer et selvutviklet
hydrofoilteknologi.
Lift Ocean
Lengde:
Bredde:
Vekt:
Batterikapasitet:

1 200 cm
330 cm
6 000 kg

To nyheter fra Sealine

Busters største kabinbåt Nytt svensk flaggskip

C335 og C335v, sistenevnte med utenbordsmotor,
er oppdaterte versjoner av Sealine C330. Modellene
har fått et helt nydesignet interiør og begge kan
skreddersys ved hjelp av en 3D-generator på
Sealines hjemmeside.

Buster Phantom Cabin er en luksuriøs commuter
modell, eller en modell for forbindelsesferd, som
finske Buster kaller det. Et sjødyktig skrog med
silkemyk gange, ifølge produsenten.

Sealine C335v

192 kWh

liftocean.now

Buster Phantom Cabin

Brandskär 320

Lengde:

1 101 cm

Lengde:

947 cm

Lengde:

Bredde:

350 cm

Bredde:

284 cm

Bredde:

Vekt:

7 270 kg

Vekt:

Antall personer:

Første serieproduserte
elbåt i Norge

Brandskär er på sjøen med sin nye 320, den tredje
nykommeren på tre år, den største modellen fra den
svenske produsenten. Brandskär 320 har fått to
romslige kabiner samt dusj og toalett.

8

Motor:

2 x 300 hk

sealineyachts.hr

2 800 kg

Antall personer:
Motor:

12
2 x 300 hk

buster.fi

962 cm
321 cm

Vekt:

5 000 kg

Antall personer:
Motor:

13
Volvo Penta D6-440

brandskar.se

Metallarbeiderbedriften Thomic i Arendal skal bygge nye 630X fra
Green Waves. GW 630X d er deres første skjærgårdsjeep. En 21 fots
åpen båt med styreGreenWaves 630X
konsoll midtskips.
Lengde:
630 cm
Målgruppen er
Bredde:
200 cm
sporty brukere,
Vekt:
900 kg
som ønsker en
Antall personer:
6
elektrisk dagsturbåt.
Batteripakke:

96V/300Ah – 30 kWh

greenwaves.no

Grønn kanalferie

Tilskudd til Z-serien

Med Porsche gener

Canal Boats Telemark har skaffet to 33-fotere
og fire 39-fotere fra Greenline, som skal gå
i charter på Telemarkskanalen i sommer.
Drømmer du om en rolig og miljøvennlig ferie
langs en av Norges vakreste vannveier, kan du
nå sluse deg fra Portør til Dalen i en leid eldrevet
Greenline.

Finske Silver har presentert sin femte – og minste
– modell i glassfiberserien (z-serien). Fører og
kartleser sitter behagelig i stoler som kan svinges
og dermed danne en sittegruppe sammen med
sofabenken akter.

47-foteren Elan GT6 er konstruert av Elan Yachts sin
egen designer, Rob Humphrey. Men stylingen har
Studio F.A. Porsche tatt seg av.

canalboats.no

Silver Puma BRz
585 cm

Lengde:

Bredde:

216 cm

Bredde:

Vekt:

750 kg

Vekt:

Antall personer:
Motor:

En svane med motor

En ny Cross

Den finske seilbåtprodusenten Nautor har tatt
steget inn i motoryacht segmentet med sin nye
Swan Shadow. Et av kjennetegnene på denne
walkaround modellen, er en flyttbar plattform
akter. Et annet designtrekk er teleskopiske
takstolper og bevegelige glasspaneler som gjør at
båten kan brukes åpen eller lukket.

Yamarin Cross-serien får et nytt flaggskip til
2021-sesongen: Cross 75 BR. Det slitesterke
skroget i aluminium og GRP dekket skal tilby et
komfortabelt og trygt båtliv for opp til ni personer.
Maks hastighet med en 300 hk Yamaha, er ca 48
knop.

Funksjonalitet,
kvalitet og pris

silverboats.fi

– Jeg har alltid beundret italiensk design,
amerikansk funksjonalitet, tysk kvalitet og
fransk prissetting, sier Sakari Mattila, mannen
bak Saxdor Yachts, og har med Saxdor 320
GTO kombinert disse egenskapene med den
skandinaviske formen for båtliv.

Lengde:
Bredde:
Vekt:
Antall personer:
Motor:

swanshadow.net
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Saxdor 320 GTO

Yamarin Cross 75 BR
1 323 cm

Lengde:

430 cm

Bredde:

4 550 kg
10
3 x 225 – 3 x 350 hk

Vekt:
Antall personer:
Motor:

cross.boats

737 cm

Lengde:

247 cm

Bredde:

1 350 kg
9
225 – 300 hk

Vekt:
Antall personer:
Motor:

310 cm
2 650 kg
8
600 hk

Motor:

449 cm
12 450 kg
Volvo Penta 60

elan-yachts.com

Grandezza 37 CA vant årets Motor Boat Awards i klassen sportscruiser opp til 40 fot. Salong og sittebrønn akter, med to takluker som kan åpnes, gir
god plass til avslapning. Kjøreegenskaper og innbydende interiør får god karakter.
Grandezza 37 CA
Bredde:

1028 cm

7
80–115 hk

1 520 cm

Elegant vinner
Lengde:

Swan Shadow

Elan GT6

Lengde:

Vekt:
Antall personer:
Motor:

1 155 cm
350 cm
7 500 kg
10
2x260 – 320 hk

grandezza.fi

saxdoryachts.com
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VESTLAND, MØRE OG ROMSDAL, TRØNDELAG, NORDLAND, TROMS OG FINNMARK

INNLANDET, VIKEN, VESTFOLD OG TELEMARK, AGDER, VESTLAND

TJUVHOLMEN
HAMAR BÅTFORENING
www.hamarbatforening.no
Kontakt: post@hamarbatforening.no
Gangavstand til Hamar sentrum.
Tjuvholmen kro: Servering med alle
rettigheter, sommershow, allsang og
underholdning.
Serviceanlegg med dusj, toalett.
Marinaanlegg med bensin og diesel.

sandmarina.no
Kontakt: Telefon 69 30 00 00
firmapost@apf.no
Sand Marina ligger på Spjærøy, på
vestsiden av Asmalsundet.
Et hyggelig og moderne anlegg med alt
av fasiliteter. Restaurant med inne- og
uteservering, drivstoff 24/7, toaletter
og dusj.
Kiosk med is, mineralvann og båtutstyr.

HANKØ GJESTEHAVN

KILSTRAUMEN BRYGGE

OS HAMN

STRUSSHAMN

ØRSTA GJESTEHAMN

hankohotell.no - epost@hfe.no
Facebook: Hankø Seilerkro
Kontakt: Tlf 69 33 25 35 (kun sesong) /
69 38 28 50 (Hankø Fjordhotell)
Havnepris: Fra kr 225. Hankø Seilerkro
med a la carte restaurant, pub og utebar. Service hus med kioskvarer, utleie
av kano og kajakk Hankø Fjordhotell &
Spa med mange fasiliteter.

Kontakt: Tlf 56 16 89 40 / 948 53 975
Innseiling: Kan seile inn fra nordsiden
og sørsiden av Trollholmen.
Minst 40 havneplasser. 20 bobilplasser.
Rorbuer og hytter. Dusj/WC/vask&tørkanlegg, strøm og ferskvann, bensin/
diesel på kortautomat. Kafé/restaurant/
bar og overnatting. Kajakker og
elsykler. Shopping 4 km.

Kontakt: Hamneansvarleg Gitle
Smaadal. Telefon 56 57 53 50
gism@os-ho.kommune.no

Kontakt: Askøy Kystlag
Telefon: 979 05 957
Dieselautomat ved innseiling til
Strusshamn (Viksund Båt). Strusshamn
er en god havn i all slags vær. Kort vei
til handlesenter og buss til Bergen.
Havnepris: Kr 150 for båter under 35
fot, kr 200 for båter over 35 fot, kr 250
for båter over 45 fot.

Kontakt: Telefon 958 02 234
Grøn og raud lykt ved opning i molo.
Gjestebrygga med 20 gjesteplassar ligg
innerst i hamna.
Fasilitetar: Ferskvatn, WC, dusj,
vaskemaskin, tørketrommel, trådlaust
breiband, diesel, sjøsetjingsrampe.
Gjestehamna ligger i Ørsta sentrum.

Fire bølgedempere i havneinnløpet.
Mange gode overnattingsplasser i
gjeste- og uthavnene i skjærgården.
Badeplass i Mobergsviken eller
Haugsnesfjæra (gangavstand).

OSCARSBORG GJESTEHAVN

SJØBUA MARINA

GRIMSTAD GJESTEHAVN

FOSNAVÅG GJESTEBRYGGE

BUD GJESTEHAVN

KRISTIANSUND GJESTEHAVN

HELLANDSJØEN BÅTHAVN

www.oscarsborggjestehavn.no
facebook.com/oscarsborggjestehavn
Familievennlig gjestehavn. Pris: Fra kr
230. Havnekro og kiosk, restaurant
på hotellet. Badestrender, festningsmuseum. Guidede turer og tunnelsafari
i skoleferien. Dusj og toaletter. Ferge
til Drøbak og Oslo. NB! Telting og
kullgriller er forbudt på festningen.

Kontakt: Per Henrik Andersen
Tlf: 955 53 535 / 922 91 608. Stor gjestehavn med ca 300 plasser i rolig indre
havn. Enkel innseiling fra skibsleia.
Dagligvarebutikk med stor ferskvare
avd. Marina med bensin, diesel, båt/fiskeutstyr og vannsport. Restaurant
med 140 sitteplasser på bryggekanten.
For mer info se visitvalle.no

www.grimstadgjestehavn.no
Kontakt: Telefon 480 39 828 (havnevert)
havnekontoret@grimstad.kommune.no

www.heroy-kystlag.no
Kontakt: Per Ove Djupvik, tlf 997 30 304
el. Sveinung Kopperstad, tlf 991 11 255
Betaling via Gomarina appen eller ved
Thon Hotel Fosnavåg. Vatn og straum
på brygga. Bunkers på hamna. Off.
sanitærrom i sentrum, ope til 20 kvar
dag. Dei tre bryggeanlegga i Fosnavåg
sentrum er ein del av gjestebryggene.

Kontakt: Inge Eriksen, tlf 952 41 898
En perle på kysten. Populær kyststi
rundt været. Avstikker til Gulberget
med flott utsikt. Ved gjestehavnen
finnes restaurant Bryggen i Bud.
Sentrum GS bildeler/ MIX kiosk/
Matvarebutikker/ YX stasjon med salg
av fritidsklær.

Kontakt: Vakttlf: 911 58 788
kristiansund@smaabat.no
Ligger lunt inne i Vågen, ca 5 min gange
fra sentrum. Drives av Kristiansund
Småbåtlag. Strøm og vann på alle
brygger. Servicehus med dusj, toalett
og vaskerom/tørketrommel. Tilbyr
vinteropplag. Kranaskjæret Restaurant
& Catering i tilknytning til gjestehavna.

Kontakt: Einar Landheim, tlf: 90895172
E-post: einar.landheim@online.no
Gjestebrygge med plass til 15 båter.
Bensin og diesel. Gode fasiliteter.
Hellandsjøen ligger idyllisk til med
flott skjærgård i Røstkvervet, inn fra
Trondheimsleia, innenfor Magerøya
og Røstøya. Merkede turløyper i
gangavstand fra havna.

STAVANGER - BØREVIGÅ

TANANGER INDRE HAVN

MONSTAD SMÅBÅTFORENING

STOKKØY MARINA

www.stavanger.havn.no
Kontakt: Mads Steffensen, 932 23 123
post@stavanger.havn.no
Gjestehavnen ligger lunt til i sentrum,
like ved Norsk Oljemuseum. Alle
båtplassene er lagt til rette med
gangbare utriggere på begge sider.
Strøm- og vannuttak fra flere poster.
Servicefasiliteter i bygget på piren.

www.tanangerhavn.no
God havn med maritime tradisjoner.
Hotell i havnen som selger diesel.
Gjestetoalett/dusj, tømming for septikk
tank, slipp (maks 10 tonn). 300 m til
sentrum med kjøpesenter/butikker/
post/apotek mm. Velkommen
Kontakt: Einar Vaardal-Lunde
Tlf 911 40 216 - einar@V-L.no

Et par kilometer fra Åfjord sentrum
Gjestehavn med strøm og vann
WC og dusj på Saga

www.stokkoymarina.no
Kontakt: Dagfinn Svenning, tlf
456 64 599 dagfinn.svenning@online.no
På vestsiden av Stokkøya, i le av
bruforbindelsen Stokkøy-Linesøya.
Fin sandstrand 300 m fra havna.
Nytt havnehus og 300 m rettkai
ved havna. Betal med gratisappen
gomarina.no

Produsent av
målsydde dykkerdrakter
Sandbekk industriområde
4380 Hauge i Dalane
Tlf 51 47 71 22
Faks 51 47 71 23
Email: seatex.sandbekk@online.no
www.sea-tex.no

Gode fasiliteter. Hyggelige havneverter
på bryggekanten. Ta gjerne kontakt på
telefon eller VHF kanal 12 før ankomst.
Åpen fra 1/6-31/8.

post@monstadsmabatforening.no
www.monstadsmabatforening.no

SELVBYGGERBRYGGE

Bygg din egen brygge med POLLYFLYT-pontonger

LANGEVÅG OG BØMLO BÅTLAG

VEDVIKA FRILUFTSOMRÅDE

ULVERSØY FRILUFTSOMRÅDE

SANDNESSJØEN BÅTFORENING

GISUND BÅTHAVN

www.b-bl.no
Kontakt: Kristen Thorsen, 957 00 373
kasserer@b-bl.no
Gjesteplasser i Bømlo Båtlag er merket
med grønt skilt for ledig, rødt for
opptatt. Meget godt med strømuttak
og flere plasser for bunkring av vann.
Utlån av sykler, dusj og vaskemaskin i
Langevåg Bygdatun. Gratis Wi-Fi.

Innerst i Vorlandsvågen, rett nord for
Langevåg, ca 2 km fra sentrum. Fin
badeplass med grill, bord og benker.
Uthavna har også toalett. Over 100
m3 fin sjelsand. Flere merkede
turløyper i området. Besøk også det
gamle kvernhuset fra 1600-tallet på
Vorland. Romslig og god havn vest for
Måsholmane. Fin svaiplass.

Ulversøy ligger sørøst for
Kulleseidkanalen. Stor og innholdsrik
øy med flere turstier.
Friluftsrådet har lagt flytebrygger og
satt bolter i fjellet i viken sørvest på
øya.
Dybden ved flytebryggene er meget
god. Nydelig friluftsområde med
grillhus.

www.ssjbf.no | post@ssjbf.no
http://62.128.238.221/webcam/bilder/
havna1000.jpg
Kontakt: Kjell Konradsen
Telefon: 909 45 748
Havnedybde: 2,5 meter
Antall gjesteplasser: 100 meter brygge
(longside)
Bensin og diesel på brygge

www.gisund-bathavn.no
Kontakt: Havnevakt
post@gisund-bathavn.no
Vi henstiller brukerne av gjestehavnen
å betale via app GoMarina.
Innseiling: Ha grønn stake på styrbord
side.
Havnedybde: 4 meter
Eget dieselanlegg

L 180 x B 50 x H 50 cm
225 kg flytekraft pr pontong
Fester for 2″ bjelkeramme
Bestill via post@vannhandel.no eller 90609695

VANNHANDEL.NO

Dingser

Smart og nyttig
Av Siri Åkerblom

Aldri har fellesskapet Båtfolk omfattet så mange. Midt i nyhetene om koronabølger og smittetall er
det mange av oss som har funnet glede i å bruke den mørke tiden til å planlegge neste båtsesong. Hva
skal til for å få båten klar? Er utstyret i orden? Har vi alt vi trenger? Handler du i nettbutikk.rs.no så går
overskuddet til bedre beredskap og et tryggere båtliv. I nettbutikken er varene testet og godkjent av
våre fagfolk på Redningsseløskapets eget akademi i Horten.

Førstehjelp
Et vanntett førstehjelpssett er kjekt å ha. Dette settet inneholder et godt
utvalg av førstehjelpsprodukter og utstyr.

Hodelykt
En hodelykt kan være en perfekt følgesvenn,
både for å se og for å bli sett. Det finnes flere
forskjellige hodelykter i nettbutikken. Vannbestandig og med USB oppladbart batteri.

Redningsvester og flytevester
Riktig redningsvest er et av de viktigste
tiltakene for god sikkerhet. RS-vestene finnes i mange farger og størrelser, til voksne,
ungdom og barn. Og til hunden. Driver du
med vannsport, er det viktig å ha på en
flytevest som er både komfortabel og godt
synlig. Det finnes også en egen lykt som
passer til flytevestene.

RS vanntett ryggsekk
RS Ryggsekk 45 L er en vanntett
ryggsekk med kompresjonsventil
for vakuumpakking.

Brann
Det skjer heldigvis ikke så ofte,
men ofte nok til at det ikke alltid
kun går ut over «de andre».
Uansett kan det være smart å
ha en kompakt brannslukker om
bord. Denne lille saken skal ha
samme slukningskraft som et to
kilos pulverapparat.

Defa SmartCharge
10A batterilader
Test- og prisvinnende portabel
smartlader som passer alle typer 12V bly/syre batterier i bil,
båt, motorsykkel eller andre
typer kjøretøy.

Oppblåsbar nøkkelring
Det som aldri kommer til å skje deg, det har skjedd for mange. Plutselig
plupser nøkkelen i sjøen og krisen er et faktum. Denne nøkkelringen
blåser seg automatisk opp når den havner i vannet. Den flyter opp til
overflaten i løpet av ett minutt og er lett å få øye på.
Nøkkelen holder seg flytende i opptil en time.

Dødmannsknapp
Smart
SmartBoat One er et avansert system som kobler båten
sammen med mobiltelefon via Sensar Marine. Gjennom en
app vil du kunne holde deg oppdatert om båtens tilstand.
Systemet overvåker faktorer som kan skade båten, slik som
vann nivå, batteri nivå, bevegelse, slag, temperatur og tyveri.

Livbøye
En hesteskobøye kan komme godt med. Denne bøyen
har gripeline på utsiden. Du kan også få en holder til
hesteskobøyen.
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Denne MOB+ xHUB er en trådløs dødmannsknapp som kan benyttes av fire
brukere. Den passer til alt fra joller til
yachter. Systemet består av en sentral
(xHUB) og en fleksibel xFOB-enhet.
xFOB-enheten får plass i et armbånd i
silikon, og hindrer hverken bevegelser eller forflytning. Faller du i vannet, stopper
motoren(e) i løpet av ett sekund. Etter
seks nye sekunder kan motorene startes
igjen, slik at skipbrudne kan fiskes opp i
båten.

Bærekraftig mote
I nettbutikken finner du også
klær, til kalde og varme dager.
Denne Ecoalf T-skjorten er laget
av organisk resirkulert bomull
– av rester fra produksjonen til
andre klesfabrikker.

CO-varsler

Ispigger

CO er en gass uten lukt, smak eller farge.
Derfor er den vanskelig å oppdage. Gassen oppstår fra motoren, men også fra
dieselvarmere, gassdrevne kjøleskap eller
gasskomfyrer. Har du kilder til CO-gass, kan
det være trygt å ha en varsler som oppdager
konsentrasjon av CO i luften.

Skal du ut på isen i vinter,
trenger du ispigger. De
bør alltid henge rundt
halsen når du ferdes på
is. Disse kalles Rapala
Ispigger Pro og veier kun
126 gram.

Flytende badetermometer
Er du typen som ikke hopper
i sjøen uten å vite hvor kald
opplevelsen blir? Da kan et
flytende badetermometer være
en smart investering.
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Stasjonskart

Stasjonskart

Redningsselskapets stasjoner

Redningsselskapets fartøy

RS Mehamn
RS Havøysund

Illustrasjoner: Mads Henrik Randøy

RS Båtsfjord
RS Vardø
RS Mehamn

RS Sørøya

RS Havøysund

RS Skjervøy

Finnmark

RS Vardø

RS Sørøya

Finnmark

RS Senja

RS Myre
RSRK Harstad

RS Skjervøy

FOSEN-KLASSEN ANT: 6
Lengde:
Bredde:
Vekt:
Fart:

Kirkenes

RSRK Alta

Troms

24,7 m
6,38 m
95 tonn
29 knop

Slepekraft:
Dypgang:
Motor:
Lettbåt:

23 tonn
2,1 m
2 x MTU 1440 kW
RIB

SKOMVÆR-KLASSEN ANT: 5

STAFF-KLASSEN ANT: 6

Lengde:
Bredde:
Vekt:
Fart:

Lengde:
Bredde:
Vekt:
Fart:

21 m
5,7 m
52 tonn
25 knop

Slepekraft:
Dypgang:
Motor:
Lettbåt:

6 tonn
3,3 m
2 x Mitsubishi, tot. 1550 kW
3, 6 meter Zodiac

12,6 m
3,9 m
11,2 tonn
42 knop

Slepekraft:
Dypgang:
Motor:

2,5 tonn
0,6 m
2 x 500 HK FPT

RSRK Tromsø
RS Senja

RS Andenes

RS Svolvær
RS Ballstad

Kirkenes

RSRK Alta

RSRK Tromsø
RS Andenes

RS Båtsfjord

Troms

RS Myre
RSRK Harstad

RS Røst (vinter)
RS Svolvær
RS Ballstad
RS Bodø

RS Rørvik
RSRK Namsos

Nordland

Trøndelag

RS Røst (vinter)
RS Helgeland

RS Bodø
Sandnessjøen

RS Rørvik

RS Hitra

Brækstad

RS Helgeland
RSRK Brønnøysund

RSRK Ålesund

RS Hitra

Brækstad

Møre og Romsdal

RS Fosnavåg
RS/RSRK Måløy

RSRK Trondheim
RSRK Femunden

RSRK Aukra

RS Florø RSRK Ålesund
RS Fosnavåg

RSRK Leikanger
RS/RSRK Måløy
RSRK Mongstad
RS Florø
= Fast bemannede redningsskøyter
over 15 meter

RSRK = Sjøredningskorps, frivillig bemannede
redningsskøyter under 15 meter
= Politidistrikt
= Hovedredningssentralen
RS
= Fast bemannede redningsskøyter
over 15 meter
RSRK = Sjøredningskorps, frivillig bemannede
redningsskøyter under 15 meter
= Politidistrikt

Lengde:
Bredde:
Vekt:
Fart:

Lengde:
Bredde:
Vekt:
Fart:

12 tonn
1,2 m
2 x MTU 1221 kW
Rescuerunner

Lengde:
Bredde:
Vekt:
Fart:

Slepekraft:
Dypgang:
Motor:
Lettbåt:

17 m
4,6 m
27,8 tonn
42 knop

Slepekraft:
Dypgang:
Motor:
Lettbåt:

5,5 tonn
1m
2 x Scania D16 1000 hk
Rescuerunner

12 m
3,52 m
9,7 tonn
34 knop

Slepekraft:
Dypgang:
Motor:

2,2 tonn
0,7 m
2 x Yanmar tot.
650KW

RSRK Levanger

RS Kristiansund

RS

16 tonn
1,4 m
2 x MTU 1500 kW
RIB

23 m
6,5 m
103 tonn
28 knop

Trøndelag

RSRK Aukra

RSRK Brønnøysund

SIMRAD-KLASSEN ANT: 15

Lengde:
Bredde:
Vekt:
Fart:

RSRK Trondheim

RS Kristiansund

Sandnessjøen

PETTER C.G. SUNDT-KLASSEN ANT: 9

RSRK Levanger

RSRK Namsos

Nordland

VON KOSS-KLASSEN ANT: 2

Møre og Romsdal
Innlandet

Vest

RSRK Mongstad
RSRK Stord

VEKTER-KLASSEN ANT: 1
11,2 m
3,8 m
5,2 tonn
45 knop

Dypgang:
Slepekraft:
Motor:

EMMY DYVI-KLASSEN ANT: 2
0,75 m
1 tonn
2 x Mercury
Verado 400

Lengde:
Bredde:
Vekt:
Fart:

20,4 m
6,8 m
96 tonn
25 knop

Slepekraft: 10 tonn
Dypgang: 1,45 m
Motor:
2 x Mitsubishi S12R 960 kW
Lettbåt: Norsafe Midget rescue boat

RSRK Mjøsa

Sør-Øst
RSRK
Oslo
RSRK
Mjøsa

RS Bergen
RS Haugesund
RSRK Bergen

Ski
Drøbak

Sør-Vest

Sør-Øst

RSRK RSRK
Stavanger
Stord

= Hovedredningssentralen

Agder

RS Stavern
RSRK Kragerø

Sør-Vest

RS Egersund

Slepekraft:
Dypgang:
Motor:
Lettbåt:

RSRK Femunden

Innlandet

RSRK Stavanger
RS Farsund

22 m
6,26 m
54 tonn
38 knop

Vest

RS Bergen
RSRK
RSRKLeikanger
Bergen

RS Haugesund
RS Egersund

ULSTEIN-KLASSEN ANT: 3
Lengde:
Bredde:
Vekt:
Fart:

Øst

Ski
Drøbak

RS Arendal
RSRK Lillesand
RSRK Kristiansand
RS Stavern
RSRK Mandal
Agder
RSRK Kragerø
RS Arendal
RSRK Lillesand
RSRK Kristiansand

RS Farsund

Øst

RS Oscarsborg
RSRK Horten
RSRK Moss

BERGESEN-KLASSEN ANT:8

ANDRE SRK FARTØY ANT: 2

ISVEKTEREN ANT: 1

Lengde:
Bredde:
Vekt:
Fart:

Lengde:
Bredde:
Fart:

Lengde:
5,4 m
Bredde:
2,4 m
Fart (is/sjø): 34/24 knop

13,9 m
4,2 m
12 tonn
42 knop

Slepekraft:
Dypgang:
Motor:

3 tonn
0,7 m
2 x Saab Iveco 500 hk

6,0–11,2 m
2,35–3,8 m
38–45 knop

Motor:

Ford 1,6 (110 hk)

RSRK Tønsberg
RSRK Oslo
RSRK Skjeberg
RS Skjærhalden
RS Oscarsborg
RSRK Horten
RSRK Moss

RSRK Tønsberg

RSRK Skjeberg
RS Skjærhalden

STØTTEFARTØY ANT: 5
Lengde:
Bredde:
Fart:

7,99 m
2,7 m
35 knop

Dypgang:
Framdrift:
Motor:

AMBULANSE ANT: 4

RESCUERUNNER ANT: 22
0,4 m
Rolls-Royce FF270 vannjet
NanniT8V.370

Lengde:
Bredde:
Fart:

2,79 m
1,18 m
38 knop

Motor:

110 hk

Lengde:
Bredde:
Fart

20 m
4,65 m
40 knop

Dypgang:
Motor:

0,8 m
Volvo IPS 1050

RSRK Mandal
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Takk

Din støtte redder liv
Som en frivillig, humanitær medlemsorganisasjon jobber vi i Redningsselskapet
hver eneste dag for å redde liv, berge verdier og forebygge. Vår visjon er at ingen
skal drukne. For å klare det trenger vi din støtte. Vårt arbeid er ikke mulig uten støtte
fra privatpersoner og næringslivet.

Bli fast giver
Ved å gi et fast månedlig beløp
på 150 kroner, bidrar du til at
redningsskøytene er i beredskap.
Send REDD LIV til 2366 for å
registrere deg som fast giver.
Bli Totalmedlem
Totalmedlemmer får fri assistanse
i tre timer, ingen egenandel på
assistanser og en rekke andre
fordeler for 995 kroner i året. Send
TOTAL til 2366. Les mer på rs.no/
medlem
RS Aktiv
Gratis assistanse for deg som er
aktiv på sjøen uten motor. Prisen
for et fullt medlemskap er 400
kroner i året. Nødknappen koster
595 kroner (engangsbeløp), og
betinger medlemsskap i RS.

BRYGGER MOLOER MORING

SLEP SJØTRANSPORT VEDLIKEHOLD
REPARASJON

Bli frivillig
Bruk noe av din fritid som frivillig
mannskap på sjø eller land. Les mer
på rs.no/frivillig

Tlf. 33 69 99 99

Barnas Eliasklubb
Eliasklubben er vår sjøvettklubb
for barn mellom tre og åtte år.
Medlemskapet koster 295 kroner i
året. eliasklubben.no
Gi et engangsbeløp
• SMS: LIV til 2366, da gir du 200
kroner til vårt formål
• VIPPS: Valgfritt beløp til 2366
• Gavekonto nr 5005 26 50 000:
Oppgi gavens formål samt navn
og adresse på giver. Kontoen
benyttes også for minnegaver.
Gi en nautisk mil
Å drifte en redningsskøyte koster
500 kroner pr nautisk mil. Din
bedrift kan kjøpe nautiske mil og
bidra til å redde liv. Les mer på
nautiskmil.no
Preben Løite

Redningsselskapet takker for gaver innsendt til minne om:
Aase Hanssen
Aksel Pettersen
Alf Inge Hvidsten
Asbjørn Fjærvoll
Borghild Hellesund
Erenst Olav Liknes
Erling Ervik
Gudmund Rognans

Gunnar Gangsaas
Hans Olsen
Harry Anfinn Telle
Hege Myklevik
Håkon Gudleik Asheim
Jan A Sæther
Jan kjell Vedlog
John Kristian Kristensen

Kari Grimsgaard
Karl Hans Nærbø
Laurits Ulriksen
Nils Bernhard Bruarøy
Nils Bustgaard
Odd Erik Ramberg
Oddvar Sørvik
Olav Kåre Haugland

Minnegavene går til vårt arbeid for en trygg kyst. Les mer på rs.no/minnegave
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Ole Johan Husum
Ole Mindor Myklebust
Otto Andreas Sunde
Per Stensøy
Sigmund Sivertsen
Solveig Sunde
Tobias Alfredsen
Tron Magnar Karlsen

Testamentarisk gave
I over 125 år har testamentariske
gaver vært avgjørende for
redningsskøytenes livreddende
beredskap langs kysten vår.
Kontaktperson: Solfrid Bøe, tlf
928 36 141
Redningsselskapet er medlem av
Innsamlingskontrollen.

MUDRING

Island Offshore støttar Redningsselskapet!

www.vst-as.no

SKIPSELEKTRO – SKIPSELEKTRONIKK

Totalleverandør avav
elektriske
•• Totalleverandør
elektriske instalinstallasjoner
og elektronikkom
ombord,
bord,
lasjoner
og elektronikk
med 38
Vi har
spesialisert
med
40års
årserfaring.
erfaring.
Vi har
spesialioss på
fiskebåter.
sert
ossskip
påogskip
og fiskebåter.
Vi utfører
utfører også
for for
oljenæringen,
•• Vi
ogsåoppdrag
oppdrag
oljenærf.eks. påf.eks.
riggerpå
ogrigger
supplybåter.
ingen,
og supplybåter.
• Vi har flyttet til eget bygg med
• Vi har 108 m betongkai, 500 meter
egen betongkai, 500 meter sør for
sør for Tromsøbrua.
Tromsøbrua.
• Vi kan ta imot store fartøy, og leverer
• Vi kan ta imot store fartøy, og leverer
landstrøm
og vann.
landstrøm og vann.
•• Vi
ogsålevere
leverealtalt
installasjoner
Vi kan
kan også
av av
installasjoner
på
på
land,
både
til næringslivet
og
land, både til næringslivet
og private.
• private.
Sammen med dyktige ansatte,
• Sammen
med
dyktige ansatte,
og samarbeidspartnere,
leverandører
leverandører
og kvalitet
samarbeidspartnere,
garanterer vi topp
til
garanterer
vi topppriser.
kvalitet til konkurkonkurransedyktige
ransedyktige priser

IMES AS Tromsøysundvegen
20 A, 9020
TROMSDALEN–– Tlf:
Tlf: 7777
66 46
– Fax:
46 50 – imes@imes.no
IMES AS Tromsøsundvegen
20B 9020
Tromsdalen
660046
0077 –66 E-post:
imes@imes.no – imes.no

www.gulenskyss.no

BESØK VÅR NETTBUTIKK

REDNINGSSELSKAPETS VELiHAVN

- BÅTFOLKETS NETTSTED

fiskenapp.no

Vi utfører blant annet følgende:
Plastreparasjoner
Gelcoatreparasjoner
Plastpestreparasjoner
Sandblåsing av skrog
Gassanlegg installasjon
Gassanlegg reparasjon
Baugpropell installasjoner Lakkeringer m.m.

Gate 1 nr 97, 6700 Måløy

Frequency.no

BESØK VÅR BUTIKK

Fiskernes
favorittbutikk for
bekledning

IMES AS
er Tromsøs
største aktør
på maritim elektro
og maritim elektronikk

www.bplast.no
Fekjan 80, 1394 Nesbru. Telefon 66 84 50 00

HER FINNER DU:

– Båter

– Gjestehavner

– Forhandlere

– Uthavner

– Verkesteder

– Badeplasser

– Vinteropplag

– Kystkommuner

– Importører

– Verdt et besøk

– Produsenter

– Båtforeninger

– Maritim ordbok

– Marinaer

– Kart

– Bunkers

– og enda mer

velihavn.no

THE NORWEGIAN ART OF TASTE | WWW.HOFSETH.NO

NORGES SILDESALGSLAG
ØNSKER ALLE
TRYGG FERDSEL
PÅ HAVET

STØTTER REDNINGSSELSKAPET

VI STØTTER REDNINGSSELSKAPETS ARBEID
BUNKRING

VI STØTTER REDNINGSSELSKAPETS ARBEID

FISKE OG OPPDRETT

Eros AS

Vassøy Bunkringsstasjon
VASSØY

STØTTER REDNINGSSELSKAPET

BÅTPRODUSENT

TeamTec AS.
P.O Box 203, N-4902 TVEDESTRAND. Norway FORBUND
Phone: +47 37 19 98 00. Fax: +47 37 19 98 90
E-mail: office@teamtec.no

6092 Eggesbønes
Tlf. 70088232 / 70122040

DET NORSKE MASKINISTFORBUND

STØTTER REDNINGSSELSKAPET
www.novasea.no

Eros AS
6092 Eggesbønes
Tlf. 70088232 / 70122040
STØTTER REDNINGSSELSKAPET

-en del av Framnæs Maritime Senter -

inge
as
PRsteensland
Brennholm
shipbrokers

HJELLESTAD
Denne annonsenFridtjof
er gitt
i støtte fra
Nansens plass 7 Telephone: 23 13 55 00

Telefon: 37 93 04 48
E-post: adm@ndb.no

Klovning Brødrene

Denne annonsen er gitt i støtte fra

BÅTUTLEIE

P.O. Box 1254,Vika
0111 OSLO
NORWAY

Klovning Brødrene
Shipping AS

Tlf: +47 70 18 89 70

MOTORER OG UTSTYR

inge steensland as
shipbrokers

Fridtjof Nansens plass 7
P.O. Box 1254,Vika
www.dnmf.no
0111 OSLO
NORWAY

Telephone: 23 13 55 00
Telefax:
22 41 48 29
E-mail Gas: isgas@steensland.com
E-mail Tank: istank@steensland.com
Norsk Scania AS

www.scania.no

Telefax:
22 41 48 29
E-mail Gas: isgas@steensland.com
E-mail Tank: istank@steensland.com

Shipping AS

Telefon: 55 55 16 20
www.kystrederiene.no

HAVNER/HAVNEANLEGG

Telefon: 74 39 46 22
www.naqua.no

BÅTUTSTYR

Selsøyvik
Havbruk AS

BRUSØYSKJÆR AS
Støtter Redningsselskapet

www.cermaq.no

www.dnf.no

BRYGGER
Sandnessjøen
Båtforening
TELEFON: 91 17 23 81
ANTALL GJESTEPLASSER: 20
FORTØYNING: flytebrygge
HAVNEPRISER: kr 100,- opp til 29 fot
kr 150,- 30 til 40 fot
kr 200,- 40 fot eller større
BELIGGENHET/STED:
Alstahaug kommune, Sandnessjøen
POSISJON: N66 1.217 E012 36.633
Bensinpumpe.
www.ssjoenbf.no

Ulsteinvik Marina
Vi bringer ﬁsk

post@dahlﬁskeri.no
www.dahlﬁskeri.no

MARINASYSTEMER AS

WWW.HELMAR.NO - POST@HELMAR.NO - Tlf. 751 52 039

www.grenland-havn.no

VI STØTTER REDNINGSSELSKAPET

VI STØTTER REDNINGSSELSKAPET

Gisund Båthavn, Finnsnes

Åsaneveien 81, 4373 Egersund
Mobil: 900 86 485 / 947 91 939
E-post: post@egersund-slipp.no
www.egersund-slipp.no

www.sortland-havn.no
Tlf: 755 77 100

Terminalgata 114, 9019 Tromsø
Telefon: 77 51 98 00

Steinfjordfisk A/S
Gymnasveien 21, 8370 Leknes
Telefon 76 08 55 48
sten@skolmen.com

INDAHL STAR AS
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Service og reparasjon båtmotor
i Rogaland

Mob: 930 52 959 - E-post: ola@hampol.no - www.hampol.no

Vi forlenger levetiden på
elektriske maskiner
www.teknor.as

www.moretrygd.no

Havneansvarlig:

ELEKTRO / ELEKTRONIKK

til det globale matfatet.

Fru Haugans Hotels Gjestebrygge
HAVNE-ANSVARLIG: Alf G. Johannessen
TELEFON: 75 11 41 00
ANTALL GJESTEPLASSER: 3
En flytebrygge 14 m, tillegg begge sider
INNSEILING: Skiftende sandbanker i
elvemunningen!
HAVNEPRIS: kr 50,- pr. døgn
BELIGGENHET/STED: Mosjøen
POSISJON: E013 11.322 N65 50.128
EPOST: res@fruhaugans.no
Meldwww.fruhaugans.no
deg på vårt nyhetsbrev

Havneveien 40, 9610 Rypefjord
Tlf 78 42 17 80
E-post: lager@hamfrys.no
Vakttelefon 909 49 586

STEINFJORDFISK
og MS SKOLMEN

Kystregnskap DA
TROMSØ

EGERSUND SLIPP AS

Skjongholm AS
6916 Brekstad
RS_2011_mai 19.05.11 18:43 Side 8

REGNSKAP / REVISJON

REP.ARASJON /
RESTAURERING

RØSTAD
& SØNN AS

Utleie av seil- og motorbåter i hele verden!
Seven Seas Yachts
www.7-Seas.no
Tlf. 957 46 656

www.berget.no

www.nogva.no

KOMMUNIKASJON

Ditlefsen Fiskeriselskap AS

Torsvågbruket AS

VI STØTTER REDNINGSSELSKAPET

Ole Henrik Telebond
Tlf: 77 74 98 78. Faks: 77 74 97 07
Mobil: 982 11 780

Sigurd Dahl ANS
Sigurd
Dahl ANS
Kontakt
telefon:
75 057580058680 86
Kontakt:
telefon
Antall Antall
gjesteplasser:
2 2
gjesteplasser:
Kart nr:
56/57
Kart
nr.: 56/57 Fortøyning: flytekai
Fortøyning:
Flytekai
Beliggenhet:
Nord-Herøyvågen,
Beliggenhet/sted:
Nord-Herøyvågen, Herøy
Herøy kommune
kommune
Posisjon: N 66.00.05. Ø 12.18.34
Posisjon:
N66opplysninger:
00.05 E12 18.34
Andre
Andre Handelsforretning
opplysninger: med olje, bensin,
Handelsforretning
medfiskeredskaper,
olje, bensin, båtutstyr,
propangass, vann,
propangass,
fiskeredskaper,
båtutstyr,
salg av vann,
sjøkart.
2,5 km til kommunesenteret
salg avmed
sjøkart.
kmlege.
til kommunesenteret
bank,2,5
post,
med bank, post, lege.

Støtter Redningsselskapet

Telefon 911 63 227
Vi støtter Redningsselskapet

VI STØTTER REDNINGSSELSKAPET

Ørsta Gjestehavn
Kontakt: Oddmund Ose

TRØNDERBAS AS

COMROD
Reaching Further
4120 Tau

SHIPPING, SJØTRANSPORT, OFFSHORE

BIOSTAR

giver

STØTTER REDNINGSSELSKAPET

Stakkevollvn 31, 9010 Tromsø
Tlf 77 66 46 00 - imes@imes.no

STØTTER
REDNINGSSELSKAPET

Eros AS
6092 Eggesbønes
Tlf. 70088232 / 70122040

www.imes.no

VI STØTTER REDNINGSSELSKAPETS ARBEID

STØTTER REDNINGSSELSKAPET

Denne annonsen er gitt i støtte fra

inge steensland as

KlovningSJØTRANBrødrene
SHIPPING,
SPORT,Shipping
OFFSHORE
AS

8 Side 13

shipbrokers

BULLS TANKREDERI AS

Fridtjof Nansens plass 7 Telephone: 23 13 55 00
P.O. Box 1254,Vika
Telefax:
22 41 48 29
0111 OSLO
E-mail Gas: isgas@steensland.com
NORWAY WWW.FJORDSHIPPING.NO
E-mail Tank: istank@steensland.com

MANAGERS:
JØRGEN JAHRE SHIPPING AS

STØTTER REDNINGSSELSKAPET
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Munkedamsveien 45
P.O.Box 1717 Vika, 0121 OSLO
Telephone: 23 13 55 00
www.steem1960.com

SKIPSINNREDNING

Vi støtter Redningsselskapets arbeid

www.deepoceangroup.com

sible
tem

Trønderkari AS
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COMROD

Trønderbas AS

Reaching Further
4120 Tau

RØRVIIK

nta.no
www.dof.com

no

Da må du ha båtførerbevis.

Vi støtter Redningsselskapets arbeid

Høyelastiske og fleksible
koplinger/akselsystem
www.eidshaug.no

Folla
Sjøtransport
E-post:
follasjo@online.noAS
Trønderkari

STRØM

Maritimt
Opplæringssenter
Trønderbas AS

Gjør som Jan Idar. Han er født før 1980 og har ikke
krav om å ta båtførerbevis, men tok det likevel.

HAUGESUND
RØRVIIK

Tlf. 33 48 31 00 • www.centa.no

S

UTDANNING/FORSKNING

K.H. Nilsens
Båtservice

Folla
Sandefjord
Sjøtransport
Havnevesen

5305 Florvåg
Tlf/fax: 56 14 22 70
Mobil: 992 46 495

HAUGESUND
www.deepocean.no

Vassøy
Bunkringsstasjon
SEATRANS AS
Sea

VASSØY
Tlf.:55 92 32 00

lofotkraft.no
DK-NOR

K.H. AS
Nilsens
Linjen
Båtservice
TROMSØ
5305 Florvåg
Tlf/fax: 56 14 22 70
Mobil: 992 46 495

Faks.:55 91 22 41

Frøyvåg
DYRVIK

Han har fått nyttig kunnskap om navigasjon,
sjømerker, håndtering av nødsituasjoner og
regelverket som gjelder til sjøs.
Ta båtførerprøven nå og vær klar til sommeren!

E-post: follasjo@online.no

Trygger hverdagen. Investerer i fremtiden!

Skal du føre båt over 8 meter?
Har båten motor over 25 hk?
Er du født i 1980 eller senere?

Maritimt
Maritimt
Opplæringssenter
Opplæringskontor
HAUGESUND
SØR/VEST
NORGE

Strandgt. 3, 7900 Rørvik
Tlf. 74 39 37 90
www.nolab.no

Sandefjord

TeamTec AS.
Havnevesen
P.O Box 203, N-4902 TVEDESTRAND. Norway
Phone: +47 37 19 98 00. Fax: +47 37 19 98 90
E-mail: office@teamtec.no

ME STØTTAR REDNINGSSELSKAPET

Kystregnskap DA
TROMSØ

STØTTER REDNINGSSELSKAPET

o

Vassøy
Bunkringsstasjon

Improving Safety at Sea
www.lustrabaatane.no

VASSØY

DK-NOR
Linjen AS

Holmen Slipp.Tlf 66 84 50 04
www.holmenslipp.no
E-post: gretha@holmenslipp.no

Frøyvåg
DYRVIK

TROMSØ

Eros AS

6092 Eggesbønes

Steinar Haltbakk Tlf. 70088232 / 70122040
P.B 152-6501 Kr-sund N

TLF: 716 74 308
MOB: 926 85 941- FAX: 716 74 143

Tlf. 22 72 55 00.
E-post: post@dahl.no

STØTTER REDNINGSSELSKAPET

Kystregnskap DA
TROMSØ

inge steensland as
shipbrokers

Fridtjof Nansens plass 7

Telephone: 23 13Holmen
55 00 Slipp.Tlf 66 84 50 04
www.holmenslipp.no

Sjøfartsdirektoratet // www.sdir.no/fritidsbat // Telefon 52 74 50 00 // post@sdir.no

Livet på havet kan
endre seg fort
Med kystradio og VHF kan du sende og motta
nødmelding og kommunikasjon fra alle båter
nær deg, og både få og gi hjelp i tide.
Les mer om hva du trenger for å bli en del av
Telenor Kystradio og Norges maritime nødnett.
Sammen skaper vi trygghet på sjøen. kystradio.no

