ÅRSBERETNING FOR FRITHJOFS VENNER 2018
Styret i Frithjofs Venner har hatt følgende sammensetning i 2018:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
1. varamedlem:
2. varamedlem:
3. varamedlem:

Anne Thorenfeldt
Ronald Nilsen
Linn Henriette Nilsen
Vigdis Mette Amlie
Dag Ottar Vold
Bjørn Hellner
Olaf Klunderud
Linda Nilsen Augland

Andre sentrale funksjoner:
Dugnadsansvarlig:
Fredrik Lange-Nielsen
Driftssjef:
Thor-Ivar Gulliksen
Kasserer:
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
Det har vært avholdt 4 styremøter – inkludert her et møte vedrørende seilingsplanen 2018
med skippere. Styret har konstituert seg selv; Ronald Nilsen har fungert som leder av
styremøtene og som sekretær. Det er ikke valgt egen kasserer for venneforeningen da vi har
felles kasserer sammen med Stiftelsen og kasserer velges av Stiftelsen. 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.
Frithjofs Venner har samarbeidet med andre foreninger med planlegging og gjennomføring av
Colin Archer Havnefestival.
Medlemsoversikt
Pr. 31.12.18 har vi 149 betalende medlemmer. En nedgang fra 172 pr 31.12.17 skyldes noen
utmeldinger etter påminnelser og at vi har slettet dem som ikke betalte kontingenten etter to
påminnelser. I tillegg er det 13 individuelle livsvarige medlemmer og 15 bedrifter o.l. som
står som livsvarige medlemmer eller får bladet vårt av andre grunner. Styret er opptatt av at de

som er medlemmer opprettholder medlemskapet. Kasserer har også i 2018 gjort en meget
viktig og grundig jobb med oppfølging av medlemmer og innbetaling av medlemskontingent.
Medlemsbladet
Bladet har kommet ut med to nummer i 2018. Redaksjonen har bestått av Fredrik LangeNielsen, Vigdis Mette Amlie, Marit Ønvik og Brit Lehne. Det er den 34. årgang av
medlemsbladet. Foruten informasjon om restaureringsarbeidet og øvrig drift, inneholder
bladene artikler av høy historisk interesse om andre historiske skuter, sjøfolk og losing. Styret
har besluttet å sende ut bladene til alle medlemmene pr post.
Dugnad
20. oktober 2016 ble båten seilt til Isegran for nedrigging og klargjøring for omfattende
restaureringsarbeid. Båten var der hele 2017 og kom først tilbake til Larvik 10.juni 2018.
Stiftelsen må berømmes for det arbeidet som har vært utført med tanke på å skaffe finansiell
støtte, samt avklare hva som må gjøres og oppfølging av restaureringen. Det har vært utført en
svært omfattende dugnadsinnsats fra en rekke medlemmer som har dratt i helgene til
Fredrikstad for å jobbe. Stiftelsen og Frithjofs Venner har i disse to årene hatt tett samarbeid
med båtbyggerfirmaet og Riksantikvaren. Frithjof var ikke ferdigrestaurert da den kom
tilbake. Det har vært nødvendig med betydelig dugnadsarbeid resten av året.
Seilsesongen 2018
Seilsesongen 2018 har pga ovennevnte vært begrenset i 2018. Vi fikk også i år låne
redningsskøyta RS 33 ”Larvik” på forsommeren, slik at vi fikk gjennomført Kulturskrinet for
alle 5. klassene i Larvik. I år var Øyvin Lauten og Anders Bruusgaard skippere og Jan Olav
Holte var med som mannskap.
Maritim Familiedag på Skotta i samarbeid med Larvik Museum ble gjennomført og vi stilte
med RS 33 Larvik som åpen båt da vi ikke klarte å seile denne dagen. Planlagt seilkurs måtte
avlyses da Frithjof ikke var klar til det. St. Hans aften ledet Frithjof St. Hans kortesjen, dog
ikke for seil men for motor.
Colin Archer Havnefestival ble igjen gjennomført siste helgen i juli, med samling av 9
skøyter på Svenner fredagen. På Lørdagen var det kortesje fra Svenner via Stavern til Indre
Havn i Larvik. I Indre Havn / Skotta hadde Tordenskiolds soldater laget en ”levende” og
historisk leir. Dette skapte liv rundt Skotta og arrangementet. Videre var det utstilling og
foredrag i Sjøfartsmuseet og guidet tur i Colin Archers barndomshjem.
Helgen etter dro Frithjof til Risør trebåtfestival hvor vi fikk prisen ”Beste verftrestaurert
seilbåt.” I august fikk vi gjennomført to Svennerturer; turer åpne for alle som ønsker en
dagstur til Svenner. I september deltok Frithjof i Larvik kommunes kulturminnedager, dog
med begrenset besøkende.
PR Gruppa
PR- gruppa ved Vigdis Amlie passer på å sende inn informasjon til ØP om aktiviteter og
oppdatere.
Grasrotandel / Norsk Tipping
Pr 31.12.18 er det 31 personer som har registrert seg som ”grasrot” spiller i Norsk Tipping.
Det har i 2018 innbrakt kr. 6.692 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
Frithjof II har vært gjennom en svært omfattende restaurering og er nå være klar for nye
seilsesonger. Det vil kreve fortsatt mye dugnadsinnsats i årene som kommer, både mht
vedlikehold samt seiling og vise frem Frithjof II som et levende og seilende historisk skøyte.
Det er vårt fokus å fremme den rike kystkulturen som har vært og er i Larvik i samarbeid med
Larvik kommune, museene, Tolleroddens Venner, kystlag og foreninger.
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