ÅRSBERETNING FOR FRITHJOFS VENNER 2020
Styret i Frithjofs Venner har hatt følgende sammensetning i 2020:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
1. varamedlem:
2. varamedlem:
3. varamedlem:

Hans Petter Skontorp
Ronald Nilsen
Svein Flusund
Vigdis Mette Amlie
Dag Ottar Vold
Bjørn Hellner
Anne Thorenfeldt
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
2020 har vært et spesielt år. Corona pandemien har medført at vi har hatt begrenset aktivitet i
2020. Vi har hatt kun et styremøte og det hadde vi felles med Stiftelsen. Mye har vi avklart
via telefon og mye har blitt avlyst.
Det har i 2020 vært gjennomført en rekke planleggingsmøter, både fysiske møter og via
telefon og mail: dugnadsmøter, planlegging av seilsesongen, utgivelse av medlemsbladene,
Colin Archer Havnefestival, deltakelse i Maritim Båtfestival i Brest, Norsk Losvesen 300 års
jubileum. Vi har også vært med i en prosjektgruppe for historieformidling i anledning Larvik
bys 350 års jubileum i 2021.
Medlemsoversikt
Pr. 31.12.20 har vi 145 betalende medlemmer. I tillegg er det individuelle livsvarige
medlemmer og 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 2020 gjort en meget viktig og grundig jobb med oppfølging av medlemmer og
innbetaling av medlemskontingent.
Medlemsbladet
Medlemsbladet har også i 2020 kommet ut med 2 nummer . Redaksjonen har bestått av
Fredrik Lange-Nielsen, Liv Hem og Brit Lehne. Det er den 36. årgangen av medlemsbladet.
Igjen har redaksjonen gjort en kjempejobb med innhenting av annonser, oppdateringer av hva
vi har gjort i 2020 samt interessante historier om historiske båter samt om Ingeborg Los.

Videre skrev James Ronald Archer en flott artikkel om losvesenet som i 2020 var 300 år, om
en los og om losskøyta Frithjof II.
Dugnad
Dugnaden ble også i 2020 gjenført med tradisjonell vårpuss og Frithjof II var klar for en aktiv
seilsesong. Det har over tid krevd mye av de som står for oppussingen og det er en viss
slitasje blant medlemmene. Det ble på styremøtet i november vedtatt en omorganisering av
arbeidet ved at det ble opprettet en driftsgruppe som skulle samarbeide og dele på ansvaret
som tidligere hadde vært driftssjefens ansvar.
Seilsesongen 2020
Seilsesongen 2020 ble i all hovedsak avlyst. Det eneste vi har fått mulighet til å gjennomføre
er (deler av) Kulturskrinet, noen treningsseilaser for medlemmer, en rekke dugnadskvelder og
et par kulturarrangementer til kai på Skotta. Larvik barne- og ungdomsteater hadde også i år
en forestilling om Ulabrand og sønnen Thor om bord på Frithjof II.
Pinsetokt til Isegran, Maritim familiedag, Færderseilasen, medlemstur til Brest, Nordisk
skurtreff, Colin Archer Havnefestival, Risør trebåtfestival og Losjubileumet 2020 ble alle
avlyst. De fleste av disse er årlige arrangementer som vi håper kan gjennomføres neste år.
PR Gruppa
PR- gruppa ved Vigdis Amlie passer på å sende inn informasjon til ØP om aktiviteter og
oppdatere.
Grasrotandel/Norsk Tipping
Pr 31.12.20 er det 34 personer som har registrert seg som ”grasrot” spiller i Norsk Tipping.
Det har i 2020 innbrakt kr. 9437 til Stiftelsen.
Frithjofs internettside
Erling Augland har stått ansvarlig for vår internettside www.frithjof.no.
Utfordringer fremover
Vi håper at vi i 2021 vil komme i gang igjen med seilinger og andre aktiviteter. I skrivende
stund er det fortsatt uklart om vi i 1.halvdel av 2021 kan drive for fullt. Men vi planlegger for
at vi vil kunne gjennomføre det meste, og får heller avlyse etter hvert dersom det ikke er
mulig pga corona pandemien. Foruten alle de årlige arrangementene håper vi i 2021 også å
kunne gjennomføre 300 års jubileum for Norsk Losvesen og 350 års jubileum for Larvik by.
I langtidsplanen for Larvik kommune foreslås det å opprette og utvikle bydelen ”gamle
Larvik” – området mellom Herregården og Tollerodden. Dette er et mål Frithjofs Venner har
engasjert seg i og vil fortsatt prioritere å jobbe for i samarbeid med mange andre gode krefter,
blant annet Tollerodens venner, Larvik museum, Larvik kommune med mer.
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