ÅRSBERETNING FOR FRITHJOFS VENNER 2016.
Styret i Frithjofs Venner har hatt følgende sammensetning i 2016:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
1. varamedlem:
2. varamedlem:
3. varamedlem:

Anne Thorenfeldt
Ronald Nilsen
Fredrik Lange-Nielsen
Vigdis Mette Amlie
Dag Ottar Vold
Bjørn Hellner
Linda Nilsen Augland
Olaf Klunderud

Andre sentrale funksjoner:
Dugnadsansvarlig:
Fredrik Lange-Nielsen
Driftssjef:
Erling Augland
Seilingsansvarlig:
Anne Thorenfeldt
Materiell/rekvisittansvarlig: Vigdis Mette Amlie
Redaktør medlemsblad:
Fredrik Lange-Nielsen
Web-ansvarlig:
Erling Augland
PR-gruppe ansvarlig:
Vigdis Mette Amlie
Representanter i styret for Stiftelsen Losskøyta Frithjof II: Einar A.Andersen, Erling Augland.
Generelt
Styret har hatt 5 styremøter. Styret har konstituert seg selv; Ronald Nilsen har fungert som
leder av styremøtene og som sekretær. Det er ikke valgt egen kasserer for venneforeningen.
Line Gundersen, som er valgt som kasserer for Stiftelsen, fører også regnskapet for Frithjofs
Venner. De øvrige styreoppgavene har styret fordelt mellom seg.
Det er ikke avholdt medlemsmøter i denne styreperioden. Sammensetningen av styret og de
øvrige sentrale funksjonene i Frithjofs Venner er preget av høy grad av stabilitet og
kontinuitet. Frithjofs Venner er blitt en forening hvor de som er aktive jobber selvstendig og
har delegert ansvar fra styret og Stiftelsen. Behovet for styremøter er redusert da mye av
arbeidet som gjøres er basert på tillit og det er mye erfaring blant de som er aktive.
Samarbeidet mellom styret i Frithjofs Venner og Stiftelsen er tett, og vi deltar i hverandres
styremøter. For å få en fullstendig oversikt over alle aktiviteter og utvikling er det derfor
nødvendig også å se årsberetning fra Stiftelsen sammen med årsberetning fra styret.
Medlemsoversikt
Pr. 31.12.16 har vi 145 (136 pr. 31.12.15) medlemmer. Styret er opptatt av at de som er
medlemmer opprettholder medlemskapet. Vi har også i 2016 jobbet med oppfølging av
medlemmer og innbetaling av medlemskontingent. Medlemsbladet er i den forbindelse viktig
for å informere og oppdatere våre medlemmer samt opprettholde interessen for Frithjof II
Medlemsbladet
Bladet har kommet ut med to nummer i 2016. Redaksjonen har bestått av Fredrik LangeNielsen, Vigdis Mette Amlie og Brit Lehne. Det er den 32. årgang av medlemsbladet som
kom ut i 2016. Det er imponerende. Det har også vært gjort en god jobb med å få annonser i
bladet og dermed annonseinntekter.

Dugnad
Skøyta har blitt godt passet på i løpet av vinteren, men været har vært utfordrende og tæret
noe på båten. I mars begynte oppussingen med å ta ut all ballast, og før påske ble båten tatt
opp og det ble gjennomført en god vask innvendig. I tillegg ble den vanlige vårpussen
gjennomført med skraping, pussing, maling, olje, ballast tilbake og til slutt rigging. Det
elektriske og motor har også vært gjenstand for utbedring og vedlikehold. Det har krevd en
iherdig innsats fra alle som har deltatt i vårpussen.
Det har videre vært nødvendig med stell og vedlikehold i løpet av sesongen. 20. oktober ble
båten seilt til Isegran for nedrigging og klargjøring for omfattende utbedringsarbeid.
Seilsesongen 2016
Seilsesongen 2016 har vært aktiv for Frithjof II. Skøyta var seilingsklar til deltakelse på Seil
Isegran i pinsen. Seilkurset startet 18.mai og 19.mai startet Kulturskrinet. Det ble i 2016 15
turer med 5.klassene i Larvik med Hans Petter Skontorp og Øyvin Lauten som skippere.
Seilkurset, som gikk over 5 kvelder, hadde 7 deltakere med Fredrik Lange-Nielsen som
instruktør og Thor Ivar Gulliksen som fast mannskap Vi har hatt 8 bestilte sosiale seilkurs
hvor av 3 for barn, og bidratt til at barn på sommerleir og unge på sommeropphold på
Kysthospitalet har kommet seg på fjorden. Vi har hatt 4 åpne turer til Svenner. Vi erfarer at
Svennerturene er svært populære og viktige for vår omdømme bygging. Vi har også i år
gjennomført tre Rabaldertokt for ungdommer, med til sammen 15 deltakere. Disse turene er
viktige rekrutteringstiltak og vi bør jobbe med å reklamere mer både for Svennerturene og
Rabaldertoktene.
Vi har deltatt på Museumsdag i Skotta med Maribell, og arrangert sjørøvertokt for barn under
glade dager i Stavern, under Tikafestivalen i Indre havn, med Porsgrunn Sjøfartsmuseum samt
ved et familietreff i Ula. Skipperdekningen har vært bedre i 2016 med Øyvin Lauten tilbake
og Dag Ottar Vold som ny godkjent skipper. Vi har imidlertid slitt noe med å få flere til å
stille som mannskap.
Årets sesong i tall ser slik ut;

Turer for medlemmer
Bestilte turer /sosiale seilkurs
Seilkurs
Svennerturer / Rabaldertold
Kulturskrinet/Larvik kommune
Andre ubetalte oppdrag

2016
35
8
5
7
15
3

2 turer ble avlyst grunnet uvær.
Gjennomførte medlemsturer / aktiviteter:
 Sail Isegran, Fredrikstad
 Hurum trebåtfestival
 Sankthans kortesje i Stavern.
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Nordisk Seilas
Medlemstur langs kysten
Kystkulturdager i Sandefjord
Colin Archer Havnefestival
Risør trebåtfestival
Museumsdag i Porsgrunn

PR Gruppa
Vi valgte også 2016 å invitere til fest i tilknytning til årsmøtet. Festen ble denne gangen flyttet
til Musikkhuset på Østre Halsen med tradisjonell erter, kjøtt og flesk og deretter amerikansk
auksjon.
PR- gruppa har vært svært aktiv med å sende inn informasjon til ØP om aktiviteter / turer som
er åpne for alle. De gjør en god jobb og det har vært informasjon i ØP med jevne mellomrom.
Skipperkomiteen.
Skipperkomiteen består av Hans Petter Skontorp og Bjørn Molvig. Det har ikke fremmet
forslag om godkjenning av nye skippere i 2016.
Grasrotandel / Norsk Tipping
Pr 31.12.16 er det 26 personer som har registrert seg som ”grasrot” spiller i Norsk Tipping.
Det har i 2016 innbrakt kr. 7.109 til Stiftelsen.
Frithjofs internett side
Erling Augland har stått ansvarlig for vår internettside www.frithjof.no. Vår internettside har
vært kontinuerlig oppdatert med ny informasjon og bilder fra de siste aktivitetene.
Utfordringer fremover
Når vi hvert år ser tilbake på året som har vært, har vi grunn til å være stolte over alle
aktiviteter, turer og arrangementer som vi har vært med på. Vi bidrar på mange måter. I løpet
av et år er det mange barn og unge som får stifte bekjentskap med Frithjof II. Vi representer
historisk kunnskap om kystkultur og vi har en levende og seilende historisk skøyte. I
medlemsbladet kommer vi med nye historiske artikler. Når vi kommer seilende med fulle seil
så blir vi lagt merke til. Det er derfor viktig at skøyta blir brukt så mye som mulig. Dette
styrker vårt omdømme og forhåpentlig også noens interesse til å bli enda mer kjent med oss.
Våre utfordringer blir å opprettholde dette i de neste årene.

Styret i Frithjofs Venner
Bjørn Hellner

Vigdis Mette Amlie

Anne Thorenfeldt

Ronald Nilsen

Fredrik Lange-Nielsen

Dag Ottar Vold

Line Gundersen

Linda Nilsen Augland

