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LEDER NOVEMBER 2019
Hei til alle i Bergan vel!

Høsten er ankommet og når denne utgaven av
Skjærgårdsnytt blir lagt i postkassene er det ikke
lenge igjen til jul.

Styret i Bergan Vel fungerer også som redaksjon for
Skjærgårdsnytt og vi ønsker å gi lokal informasjon
som viser noe av det som gjøres i området. Vi kan
igjen se tilbake på et aktivt år og flere av aktivitetene i
regi av Bergan Vel omtales i dette nummeret.

I denne utgaven bringer vi bl.a. informasjon om det
nye klubbhuset til Nøtterøy Idrettsforening som er
bygget i Nesskogen. Dersom du ikke har besøkt det,
burde du ta en tur. Et fint lokale som virkelig har gitt
idrettslaget et etterlengtet løft. Det er også muligheter
for å leie lokalene. Vi fokuserer i dette nummeret
også på kajakk, både i nåtid med Padleleden i
Færderskjærgården og med et historisk blikk på
kajakk tilbake på 1930-tallet. Kanskje inspirerer det
flere til å anskaffe kajakk? Forholdende ligger veldig
bra til rette nettopp her i dette området.
Huset på Barneskjær er et viktig sted for flere av de
som er engasjert i Bergan Vel. Det er her vi arrangerer
årlig konsert og de flinke personene i Friluftskomiteen
sørger for at det er hyggelig å besøke stedet. Årlig
gjøres det vedlikehold for å holde huset og området
i god stand. Fra midten av april til september er

INFO

det hver uke en ansvarlig vaktmester som passer
på huset og hjelper de som ønsker å leie. Alt dette
gjøres på frivillig basis og er en forutsetning for at
vi kan drifte Barneskjær på vegne av kommunen. Er
du interessert i å bli med i Friluftskomiteen finnes
kontaktinformasjon på www.berganvel.no.
Vi tror Bergan Vel og de aktivitetene som gjennomføres
bidrar til et rikere liv for dette området på Nøtterøy.
Akkurat nå er vi en kommune hvor vi faktisk er en
fraflyttingskommune, samtidig som befolkningen
i kommunen blir eldre. Vi trenger derfor gode
boområder som er attraktive for alle aldersgrupper å
bosette seg i. Vårt bidrag til et attraktivt bomiljø er å
lage gode arrangementer og tiltak i lokalmiljøet som
gjør at flere får lyst til å bosette seg akkurat her.

Da gjenstår det å takke alle som har bidratt med smått
og stort for Bergan Vel gjennom 2019 og håper dere
ser frem til å bidra til neste år også.

Kontaktinformasjon:

Jan-Erik Bjørge
Petter Grødem
Trine Sommerseth
Marte Wrige
Pål Wrige
Jan Pedersen
Line Bülow-Kristiansen
Arne Lassen Urdahl
Gustav Kamfjord

Barneskjær:
Bob Voith
40 21 42 14
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det å minne om at årsmøtet i Bergan Vel nærmer seg
og er åpent for alle som måtte ønske å delta. Mer
informasjon annet sted i avisa.
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Arne Lassen Urdahl
91 85 41 98
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Følg oss på Facebook og Instagram!
@BerganVel

BAKPÅ BLADET| INNKALLING TIL
ÅRSMØTE
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THOM HELL LEVERTE -OG VEL SÅ DET!

22. juni ble den årlige konserten på Barneskjær
gjennomført. Det skulle vise seg å bli en herlig
sommerkveld med vakker musikk og god
stemning.

Flere hundre mennesker hadde sikret seg billetter og
vi gjorde vårt beste for at alle skulle komme seg trygt
frem og tilbake til øya. Det gikk helt problemfritt. Vi er
heldige som får hjelp av Arne som sørger for at vi har
en stor nok båt til å frakte mange mennesker. Tusen
takk for det!
I forkant av et slikt arrangement er det mye som skal
forberedes. Det meste falt fint på plass i god tid og det
oppstod ingen utfordringer som ikke lot seg løse. Vi
valgte å selge billetter gjennom kulturhuset i år, det
kommer vi trolig til å gjøre også neste år.

Gjeste

ne blir

fraktet

LESERNES BILDEDELINGER

til øya

Været har alltid en stor betydning for opplevelsen av
en utekonsert, i år var vi spesielt heldig. Det fine været
førte også til at de som ikke hadde bestemt seg hoppet
ned fra gjerdet og ble med på festen.

I år hadde vi også besøk av Agnes Stock som varmet opp
for Thom Hell. Hun skapte en fantastisk stemning med
sin helt spesielle formidlingsevne. Thom Hell svarte til
forventningene, og vel så det. Publikum klappet ham
tilbake etter endt konsert og ekstranummer ble til en
liten ekstrakonsert.
Tilbakemeldingen fra artistene er hyggelige,
”Barneskjær er en fantastisk konsertarena”.

Tusen takk til våre sponsorer, Meny, Kiwi og Zett
Eiendom! Vi vil også rette en ekstra takk til Stefan
Maczko som hjelper til med booking av artister og
sørger for at alt er på plass. Frivillig arbeid er viktig for
å få gjennomført slike konserter, tusen takk til alle som
bidro.

Hamburger og pølser serveres til artisten Thom Hell

Neste års konsert er ikke avklart, men hold av siste
lørdagen før St. Hans, da blir det ny konsert.

Et hav av folk
4

Fra vinduskarmen

Vi vil gjerne ha bilder til neste utgave av Skjærgårdsnytt!
Ta bilder og del de på instagram med

#skjærgårdsnytt #berganvel
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BERGAN VEL

LYS PÅ SKØYTEBANEN

- EN ENGASJERT VELFORENING

Bergan Vel er en velforening i hovedsak for alle
som bor i velkretsen. Styret og underkomiteer
i Bergan Vel består av et knippe engasjerte
medlemmer som månedlig møtes for å ta seg
av saker og arrangementer for velkretsen.

Å engasjere seg i nærmiljøet er for mange
givende og ikke minst sosialt og morsomt.
Bergan Vel er så heldige å få arrangere årlige
sommerkonsert på Barneskjær, nissetog, Olabilløp og
utekino. Tidligere år har også velforeningen arrangert
isdisko, turer til Skrim og ekskursjoner til Barneskjær.
I de ulike komiteene har vi også frivillige som drifter
Barneskjær, som engasjerer seg i idretten på NIF samt
rydder Nesskogen. Styret gir dessuten ut hvert år
to utgaver av bladet du leser i nå - Skjærgårdsnytt.
Det er et bidrag fra leserne med sine bildedelinger,
samt ivrige skibenter i ”redaksjonen” som gjennom
året samler sammen smått og stort av det som skjer
i nærområdet. Årlig inviterer Bergan Vel til årsmøte i
klubbhuset på NIF (se bakpå bladet), og her tas saker
for det kommende året opp på agendaen. Dette er et

møte for alle som bor i området og vi setter stor pris
på oppmøte eller input til saker som bør tas opp
her. Styret og underliggende komiteer ønsker svært
gjerne flere engasjerte medlemmer.
Meld din interesse og møt gjerne opp på neste
årsmøte.

Tilslutt så setter vellet stor pris på alle kontigenter
som blir innbetalt på vipps eller kontonummer. Disse
bidragene er med på at velforeningen kan fortsette
det gode arbeidet sitt.

Bergan Vel gått til innkjøp av ny lysarmatur
på området som brukes til skøytebane på
vinteren, den gamle basketbanen på Nesskogen
idrettspark.

Tekst og bilder: Kai Nybakk

Nøtterøy idrettsforening sto for montering i forbindelse
med dugnaden på området i oktober.
Det er svært populært når det vannes slik at det blir
mulig å gå på skjøter, de dagene det er kaldt nok, men
det har vært dårlig med lys og vanskelig å ta i bruk
skøytebanen på kveldene. Nå vil det enkelt være mulig
å få lys på banen med en skjøteledning fra klubbhuset.
Nå håper vi bare på en vinter med minusgrader!

Pssst!

Vil du hjelpe Nøtterøy idrettsforening (NIF) i arbeidet
med å skaffe penger til utskifting lyset på hovedbanen og
vinne penger i SpareBank 1 sin konkurranse: ”Klubben
i mitt hjerte”?
Støtt og stem idag - les mer her:
6

Tekst: Trine Sommerseth

https://www.spleis.no/project/88013
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OLABILLØPET MAI 2019

I Mai 2019 var det igjen duket for Olabilløp
på Veumåsen. Været var strålende og det
møtte opp nærmere 250 voksne og barn
som både ønsket å delta og se på.
Det var mange kreative innslag under løpet. I år
ble det lånt ut olabiler til de som ikke hadde rukket
å lage sine egne. Kaker, kaffe og saft ble spist i
hopetall og alle deltakere fikk utdelt hver sin pokal.
Bergan Vel takker sponsorer for bidrag og alle for
et fantastisk godt oppmøte.
Vi håper på et like godt race i 2020!

QUIZKVELD PÅ KLUBBHUSET

Bergan Vel deltok på Quizen 25.oktober og snakket
med en quiz deltager.

Navn: Tine
1.Har du vært med på quizzen før
Svar: Nei
2 Hvor er du fra ?
Svar: Steinkjer
3- Kjenner du mange her?
Svar: Bare Åge og Siri
4. Hvordan syntes du det går? (Spørsmål stilt halveis i quizzen)
Svar: Etter første runde, Kjempebra!
5. Har du lyst til å komme tilbake?
Svar: JA!!!
6. Går du for gull?
Svar: JA !!!
7. Hva skjer med Taco´n i dag siden du er her?

Tekst og bilder: Terje Strømstad
8

Svar: Sendte ungene på bøgda og - så ble det pizza hos Åge og Siri.
Og den var kjempe god!
Tekst: Line Bülow-Kristiansen
Bilde hentet fra facebook gruppen til Quiz på NIF
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KLUBBHUSET

- EN MULIGHET FOR

NÆRMILJØET!

Gamle som unge kan bruke booke dette”, legger han til.

Det er planer om å opprette en nettbasert booking
løsning, men inntil videre så foregår booking til
Anne Lene Kristiansen,
Mob: 92481021
Mail: a.l.kristiansen@medisin.uio.no

Muligheter fremover

Selvom klubbhuset nå står ferdig og er tatt i bruk er
det fortsatt planer i område rundt bygget. Kai tar opp
en plantegning som viser klubbhuset og planer på
sørsiden, hvor det tidligere var tennisbaner.

Idag har området kun en sliten baskettballbane, men
ellers er det et større område som ikke blir brukt.
Det er planer om å beholde basketballbanen med
noen oppgraderinger. På det beige området er det
planer om å bygge sandvolleyball og sandhåndball
bane, på det grønne området er det tenkt
treningsapparater mens på det orange området er det
tenkt lekeplass for mindre barn. Det er ellers planer
om grøntareal og grusede veier i området rundt.

For å kunne starte med dette må det midler til for
klubben noe det søkes om til stadighet. Det har

Bergan Vel har tatt turen til det nye
klubbhuset på NIF og fikk snakke med
nestleder i Nøtterøy Idrettsforening (NIF),
Kai Nybakk
Klokken er halv fem på ettermiddagen og det er
forholdsvis rolig på og rundt klubbhuset. Det skal
være kamp senere på ettermiddagen og vi får
vite at etter klokken fem pleier det å yre av liv på
banen og i klubbhuset. Vi møter en Kai Nybakk
som holder på å pakke ned molton-dukene som
brukes som solskjerming. Han gjør seg ferdig med
det og inviterer oss inn på møterommet som er
adskilt med en glassvegg til resten av bygget. Vi
prater med en engasjert nestleder som ser mange
muligheter fremover med det nye klubbhuset og
området rundt.

Leie av klubbhuset
Først og fremst ønsker Kai og formidle at
klubbhuset er Nøtterøy Idrettsforening (NIF) sitt,
men Nøtterøy fotball har en avtale med NIF om
å drifte klubbhuset. I driften innebærer renhold,
kiosk, utleie og annet daglig arbeid. Klubbhuset
har flotte garderober og lagerboder, men blir
10

utover kiosksalg ved ukentlige kamper brukt som
samlingspunkt for møtevirksomhet i klubben eller
lag/foreninger i nærmiljøet. Siste fredag hver måned
har klubbhuset blitt brukt til Quiz-kvelder. Ellers
er det brukt til alt fra barnedåp til etterpålag. Det
er et veldig allsidig hus som har godkjent kjøkken
for catering med servise for opptil 70 personer. Det
er sofaområde og spisemuligheter for opptil 7080 personer. Møterommet kan også brukes som
spiseplass for eksempel som barnebord i større
selskaper. Ellers har klubbhuset toaletter for menn/
damer og hele bygget har universell utforming. Det er
lydanlegg og prosjektorfremviser og lerret. Kai kan
fortelle at klubbhuset står mye ledig og da spesielt på
dagtid. Kai oppfordrer folk i nærmiljøet til å benytte
seg av muligheten til å leie klubbhuset, om det skal
være til samling for en organisasjon/lag, selskaper,
møtevirksomhet eller annet så er alle hjertelig
velkommen til å booke.
”Dette er mer enn et klubbhus”, sier Kai. ”Det kan
brukes til gutteklubben som spiller bridge eller sjakk.

vært gjort et godt arbeid med å skaffe sponsorer til
klubben, men vi mangler en hovedsponsor som er
villig til å gå inn med et større beløp for å realisere
planene. Sparebankstiftelsen DNB har gitt klubben
en sjekk på midler som må benyttes innen 2020 slik
at en planlagt bygging er tenkt fra og med neste år,
forutsatt at finansieringen kommer på plass .
”Klarer vi ikke å finansiere prosjektet mister vi også
den støtten vi har fått fra Sparebankstiftelsen DNB.
Så her er det bare å se sin besøkelsestid”, sier Kai.

Det er ikke så mange store bedrifter i Færder som er
aktuelle samarbeidspartnere for NIF, men det er tatt
kontakt med flere eiendomsutviklere, bl.a. Format
Eiendom, som har planer om en stor utbygging på
Hjemseng på området rundt Nøtterøy Båtsenter.
Utbyggers visjon er å bidra til attraktive og gode
bomiljøer, en maritim møteplass samt lekeplasser
og aktivitetsmuligheter for alle. Forslaget som nå
skal behandles i kommunen omfatter mye mere enn
bare leiligheter. Planene omfatter fellesarealer på
ca. 17 mål med bl.a. kyststi, lekeplasser, badeplasser,
bryggetorg, ballplasser og skatepark. Da Nesskogen
Idrettspark og Hjemseng Brygge ligger geografisk
nær hverandre og planene inkludert områder for
lek og aktivitet ønsker Nøtterøy Idrettsforening
et samarbeid med Format Eiendom.. Et eventuelt
samarbeid med Format Eiendom vil kunne være
med på å skape et enda bredere tilbud til barn og
unge i vårt lokalområde. Fremtidige beboere på
Hjemseng Brygge vil ha Nesskogen idrettspark som
sitt nærområde og NIF som sin klubb.
”Vi tror derfor at et samarbeid vil være en vinn-vinnsituasjon som skaper økt aktivitet og et bedre tilbud for
alle”, står det på facebook siden.

Bilder tatt av Kai Nybakk/Trine Sommerseth
Tekst: Trine Sommerseth
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Jon Bye- Andersen

Padleled Vestfold består av 622 km graderte
padleruter langs hele Vestfoldkysten, fra
Svelvik i nord til Larvik i sør - og ble åpnet
i 2018. Padleled Vestfold skal bidra til at
alle vil finne passende og sikre turer å padle
langs den unike Vestfoldkysten, gjennom
merking, skilting, etablering av enkle
overnattingssteder (Padlehuker) og annen
tilrettelegging.
Vestfold
fylkeskommune
vil med etableringen av Padleled Vestfold
stimulere til økt fysisk aktivitet og bruk av
skjærgården, gjennom bedre tilrettelegging
for det enkle og miljøvennlige friluftslivet.

Det er så mo

åsen
Veum
ig)
oreløp
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PADLELEDEN I VESTFOLD

Padlere kan nå planlegge turer ut i fra graderte ruter,
med grønne, blå og røde ruter. Det er utviklet 91
turbeskrivelser med rutevalg, kart, tips og råd om
alt fra parkeringsmuligheter til ferskvannskilder og
toalettfasiliteter. Alt er samlet i en kartbok, som kan fås
gratis ved servicetorgene i kommunene i Vestfold.

Kartbok og mobilapp
Kart og turforslag er også tilgjengelige i den gratis
mobilappen OUTTT (lastes med fra App store /
Google Play). Turbeskrivelsene er også tilgjengelige
på nettsiden outtt.com, hvor du også finner et
oversiktskart med de 28 turutgangspunktene/
innfallsportene - merket med P’er i kartet. Ved alle disse
er det parkeringsmuligheter Du kan også laste ned
turbeskrivelsene lenger nede på denne siden. I tillegg
er det plassert ut 28 infoskilt med nyttig informasjon

på de mest sentrale utgangspunktene for turer, de store
P-ene på kartene i appen og i kartboken forteller hvor
disse skilte vil stå.

Padlehuker
Som en del av Padleled Vestfold skal det oppføres
enkle overnattingsplasser; «Padlehuker», langs kysten,
tegnet av Arkitektkontoret Biotope. Padlehukene
kommer i flere moduler, noen med flere oppholdsrom
slik at flere grupper kan oppholde seg der på en gang.
Padlehukene vil være åpne for alle og det vil ikke være
noe bookingssystem. Disse skal plasseres på steder
hvor det også vil være egnede teltplasser. Målet er at
det skal bygges minst en padlehuk i hver kystkommune,
og de to første er etablert i Færder kommune på Østre
Bolærne og Ildverket.

Samerbeidsprosjekt
Prosjektet er et samarbeid mellom fylkeskommunen
og kommunene i fylket. Fylkeskommunen er
initiativtaker og prosjektleder. Kommunene har
ansvaret for å gjennomføre tilretteleggingstiltak som
parkeringsplasser og padlehuker. Dette vil skje gradvis.
I tillegg har også Oslofjorden friluftsråd, padlemiljøene
i fylket samt Norges Padleforbund bidratt med sin
verdifulle kunnskap. Padleled Vestfold er hovedsakelig
et informasjons- og motivasjonsprosjekt hvor
det skal gjøres færrest mulig inngrep i naturen.
Tekst og bilder hentet fra www.vfk.no
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DET VAR ET SKJØNT SYN

Med sixpence og slips i selvbygde seildukskajakker –
Christian Lindboe og Arne Larsen ved Steinkloss 1936.

Det var den gang avisenes sportsreferater
i begeistringens øyeblikk nesten kunne bli
skjønnlitterære utskeielser. Tønsbergs Blad
sparte ikke på konfekten, da kajakkpadlerne
søndag 18. august 1935 for første gang hadde
kappestrid Nøtterøy rundt.

Siden har det 32 km lange løpet med mer enn 17 000
åretak vært en utfordring for mange padlere. Landets
eldste og mest tradisjonsrike langløp i kajakk ble i
sommer arrangert for 75. gang. I årene før krigen var
det en veldig oppblomstring i kajakksporten. I kjellere,
uthus og i sløydtimene på skolen ble det satt sammen
byggesett med spanter, som ble trukket med seilduk
og malt. Noen modeller hadde både mast og seil. Helt
opp til 1960-tallet var disse ofte ganske tunge og brede
kajakkene uten ror i vanlig bruk. Gamle bilder hentet
fram fra dype gjemmer viser padlere med sixpence,
slips og nikkers i selvbygde seildukskajakker med
vimpel på fordekket.

Tønsberg Kajakk Klubb ble stiftet 10. januar
1935

Dagen derpå sto følgende å lese i Tønsbergs Blad, under
vignetten «Litt av hvert fra sportens verden:
En del interesserte kajakkentusiaster hadde i går
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aftes innbudt til møte i Hotel Royal for stiftelse av
en kajakklubb i Tønsberg. Det skulle være klubbens
oppgave å arbeide for en sund og god utvikling av
kajakk sporten særlig med henblikk på bygning av godt
båtmateriell, oppøvning av de egenskaper som kreves
for en god kajakkroer: Svømmedyktighet, livredning,
padlerteknikk etc. Videre skal klubben ha til formål
å arbeide for et sundt friluftsliv med fellesturer og
teltning og å fremme kameratslig omgang. Klubbens
første formann blev for øvrig Joh. Ludv. Pettersen.
De var ikke så mange, de som kom sammen på Hotel
Royal, så nær sagt alle sammen fikk plass i styret.
Foruten Joh. Ludv. Pettersen som formann, ble det
bestående av Frithjof Marthinsen som viseformann,
Edv. Henriksen jr. som sekretær, Knut Morgan som
kasserer og John Johannesen som styremedlem og
formann i sportsutvalget. I dette utvalget ble også
valgt inn Øivind Fon og Rolf Aas. Hvis vi i tillegg tar
med kajakkveteraner som Arne Larsen og Per M.
Pettersen, da har vi de mest aktive som dro klubben
i gang.

Til Havna for å imponere jentene

Det var karer som hver for seg hadde drevet en del
med turpadling i selvbygde kajakker. Noen hadde
brutt ut fra Tønsberg Roklub, hvor det visstnok ikke

Å SE ALLE KAJAKKENE.....

Padlere på tur til Haneflu 1938. I midten ser vi Arne Larsen.

var samstemmighet om ett og alt. Når man ikke kunne
ro, var padling et nærliggende alternativ – selv om det
for så vidt var et særsyn å se en kajakk i skjærgården
den gang. Med den nye klubben ble det stadig flere.
Ganske vanlig var det at guttene la ut på langtur i
helgene, og da gjerne til Røssesund. Der hadde de fast
leirplass. På lørdagskvelden padlet de til Havna Hotel,
for å imponere jentene med sine spesial strikkede
gensere i sort og rødt. Søndag gikk turen til Lilleskagen,
hvor padlerne tiltrakk seg oppmerksomheten med
eskimo sving og andre ferdigheter. De padlet også til
Færder fyr og helt over fjorden til Fredrikstad.

Men selv om turpadlingen sto i fokus, skulle det
snart bli konkurranser. Allerede i 1935 møtte
en håndfull Tønsberg-padlere opp til det første
norgesmesterskapet i Oslo. Der måtte de låne
kajakker, som var så ranke at de hadde sin fulle hyre
med å holde balansen fram til startstreken. Knapt var
de halvveis, før de rutinerte Oslo-padlerne passerte
mållinjen.

Oslo Kajakklubb var stiftet i 1931 og Trondhjems
Kajakklubb i 1932. Tønsberg-klubben er den
tredje eldste av 10 klubber før krigen. Også Bærum
Kajakklubb og Haugesund Kajakklubb kom i 1935,

og Strand Kajakk-Klubb i 1936. Forbudet mot all
organisert idrett under krigen må ta mye av skylda for
at Drammen Kajakklubb, Norske Gutters Kajakklubb
og enda to klubber som vi ikke kjenner navnet på,
gikk ut av tiden.

Første Nøtterøy rundt i kajakk 1935

Søndag 18. august 1935 var det klart for kappestrid
rundt Nøtterøy. Tønsbergs Blad klasket til med en
reportasje som nærmest skvalpet over av begeistring:

Søndag startet Tønsberg Kajakk Klubbs medlemmer
for hurtigst mulig å tilbakelegge strekningen Nøtterø
rundt. Det var en liten nordbris i Vestfjorden, så
kajakkene hadde nærmest vinger å fly på. Solen
skinte, et riktig ønskevær var det. Det manglet ikke
på opmuntringer og hyggelige tilrop langsmed
fjorden… Det var et skjønt syn å se kajakkene gjennem
Vrengen bro og fort gikk det… Strøm og vind helt fra
Mågerøflaket merkedes tydelig på padlerne, som alle
var trette, men ikke destomindre leverte alle en meget
pen innspurt langsmed Ørsnes-landet og gjennom
Kanalen til Dampskibsekspedisjonens kontor, hvor
endemålet var.
Ni padlere fullførte, åtte i turklassen og én i
racerklassen. Løpet ble vunnet av klubbens formann,
Johan Ludv. Pettersen, med tiden 3.39.30, fattige 27
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- HISTORIE HENTET FRA sekunder foran junioren Sverre Falkenberg-Andersen.
Den ene racer padleren brukte over fire timer, han ble
slått av alle turpadlerne!

Stadig nye rekorder

Året etter, i 1936, vant Sverre Vogt, Norske Gutters
Kajakklubb på ny rekord: 2.56.58. Nøtterøy rundt ble
ikke arrangert i 1937. Tønsberg Kajakk Klubb hadde
dette året NM for første gang. Det er sparsomt med
opplysninger for 1938. Tønsbergs Blad bekrefter at
løpet ble vunnet av en Oslo-kar, uten at det ble satt
noen rekord. Det ble det derimot i 1939. Hans M.
Gulbrandsen, Drammen Kajakklubb vant med tiden
2.44.38. I 1940 vant Erik Ring Olsen, Tønsberg Kajakk
Klubb på 3.15.23, men så ble det et opphold ettersom
all organisert idrett ble forbudt under krigen. Knut
Østby, Bærum Kajakklubb vant med tiden 3.09.36, da
Nøtterøy rundt ble arrangert for sjette gang i 1946.

- NØTTERØY HISTORIELAG -

faste runde fra Knarberg rundt Søndre Årøy.

Opp gjennom årene har det vært mye oppmerksomhet
og prestisje knyttet til nye rekorder. Egil Søby,

Tønsberg Kajakk Klubb noterte 2.32.20 en gang
mot slutten av 1960-tallet. Jostein Stige, Molde
Kajakklubb vant på tiden 2.28.24 i 1977. Så gikk
det noen år før Einar Rasmussen, Flekkefjord
Kajakklubb slo denne rekorden med tiden
2.19.55. Ytterligere ca. 20 år tok det før Mathias
Hamar, Strand Kajakk-Klubb i 2013 satte
gjeldende rekord 2.18.54.

Gjennom etterkrigsårene kom lokale padlere som Per
Chr Johnsen og Rolf Olsen, senere også Jan Johansen,
Egil Søby og Arne Bent Fevang og flere med dem
til å ligge helt i front i kajakksporten – nasjonalt
og internasjonalt – og selvfølgelig med triumfer i
Nøtterøy rundt. Rolf Olsen er i en alder av 77 år
stadig å se i kajakken, på timelange treningsøkter i
Vestfjorden. Jan Johansen har passert 70 og har sin

Nøtterøy rundt midt på 1970-tallet, da «Gullfireren» med Egil Søby, Steinar Amundsen, Tore Berger og Jan Johansen måtte
gjøre stopp for å tømme kajakken ved Ferjeodden i Vrengen.

Norges største kajakkstevne

Gjennom mange år var Nøtterøy rundt høstens
siste langløp, med ganske beskjeden deltakelse. På
1970-tallet ble løpet lagt til sommerferien. De neste
10 år var Nøtterøy rundt landets desidert største
kajakkstevne, som på det meste hadde over 190
deltakere fra sju nasjoner. Alle padlet full distanse
32 km. Tusenvis av tilskuere samlet seg på bryggene
i byen og langs løypa rundt Nøtterøy. Oslopressen
og NRK Sportsrevyen var på plass og ga fin PR for
kajakksporten.

Tønsberg-padlere i 1953, fra venstre Håkon G. Rønning, Rolf Olsen, Thor Johansen og Per Chr. Johnsen.
16

Deltakere i Nøtterøy rundt kan i dag velge mellom to
distanser: NR lang 32 km (hovedløpet ut Vestfjorden
og rundt Nøtterøy) og NR kort 15 km (gjennom
Ekenessundet med vending ved Barneskjær). Man kan
stille med alle slags båttyper. Her er flattvannspadlere
og havpadlere i skjønn forening.
I dag er 110 klubber med omkring 17 000 medlemmer
tilsluttet Norges Padleforbund. I tillegg regner man
med at det er minst like mange padlere som ikke er
tilsluttet noen klubb.

Jubileumsløpet Nøtterøy rundt 75 år 4. juli 2015
samlet 63 deltakere. Johan W. Brekke fra Strand
Kajakk-Klubb vant med tiden 2.26.14.

Tekst hentet fra Nøtterøy Historielag;

Tønsbergs Blad i arkiv på Tønsberg og Nøtterøy bibliotek
Tønsberg Kajakk Klubbs bildesamling
Artikkelforfatterens arkiv/notater, bl.a. fra samtale med
Øivind Fon og Edv. Henriksen jr.
Takk til Bjørn Axelsson, som har samlet mange gamle
kajakkminner fra private hjem.
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Bergan og vestskogen kvinne og familielag inviterer til

JULEVERKSTED
fredag 29. november kl 17 - 19
Ta med saks og lim.

Voksne må være med. Vi serverer boller, saft og kaffe.
Det koster kr. 50,- per barn (til materiell)
Loddsalg på julelotteriet.

Påmelding innen 23. november til

92084851 - Else Andersen eller 33383187 - Turid Lyngås
Vi har plass til maks 20 barn, så vær tidlig ute med påmelding.

NISSETOG
1. søndag i advent går Nissetoget fra
Eidsvingen kl. 16.00.
Søndag 1. desember blir det nissefest og
tenning av julegran på Breidablikk.

Det blir gang rundt juletre på Breidablikk,
før nissen kommer med pakker til barna.
Gløgg og pepperkaker vil bli servert.

Kle dere gjerne ut som nisser og ta med en

lykt eller fakkel for å skape den riktige stemningen.

Alle er hjertelig velkommen!
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JULEQUIZ

Skjærgårdsquiz
Av Pål Wrige

Filmer
1. Hvilken gangsterfilm, produsert av Howard Hawks, kom ut i
1932 og ble reprodusert i 1983 med Al Pacino i hovedrollen?
2. Hva er den norske tittelen på grøsseren «The Shining»?
3. I hvilken romantisk klassiker fra 1990 spiller Richard Gere og
Julia Roberts?
4. Hvor reiser familien til Kevin McCallister i den første Alene
Hjemme-filmen?
5. I hvilken fengselsfilm fra 1994, regissert av Frank Darabont,
møter vi rollefiguren «Andy Dufresne»?
6. Hvem har regissert kultfilmen «Pulp Fiction»?
7. Hvem spiller Max Manus i filmen med samme navn?
8. I hvilken Disney-film møter vi Anna og Elsa?
9. Hva heter filmen der vi møter Hugh Grant i rollen som
statsminister?
10. Hvilket år kom Gudfaren ut?

Lokal historie
1. Når er huset på Barneskjær bygd?
2. Når åpnet Kanalbrua?
3. Hvilken statsminister-far var ordfører på Nøtterøy i
periodene 1932-41 og 1945-48?
4. Hvilken skole på Nøtterøy regnes som den eldste?
5. Hvilket år ble Færder fyr opprettet?
6. Og ved hvilket verk, ble fyret slik vi kjenner det i dag, støpt?
7. Hvilket år kjøpte Halvor Eid, forretningen i Nesbryggveien
44?
8. På hvilken ås finner vi rester av festningen, med den
offisielle tyske betegnelsen «Batterie 6 / MAA 501»?
9. Nøtterøy Idrettsforening fikk navnet slik det brukes i dag da
de slo seg sammen med Nesbryggen Idrettsforening, hvilket
år?
10. Hvilken dato ble Færder kommune grunnlagt?

NRK-serier
1. Hva heter serien der vi møter ungdommer fra Hartvig
Nissen vgs.
2. Hva heter sesong 2 i serien om ungdommer fra Grorudalen,
der vi møter bla. Abdi og Emrah?
3. Hva heter serien i 9 deler, der rollefigurene Sofia, Viktor og
Ada har 3 deler hver?
4. I hvilken serie møter vi den kvinnelige fotballtreneren for
eliteserielaget Varg?
5. Hva heter serien om Oslos finansverden som sjokkerte flere
da den kom ut?
6. Hva heter serien der Kristoffer Hivju spiller 2 tvillinger?
7. Hva heter serien om det Norske oljeeventyret?
8. I hvilken serie møter vi en arbeidsledig akademiker som
livnærer seg ved å kjøre pirattaxi i skjul?
9. I hvilket land foregår store deler av handlingen i serien
Nobel?
10. Hva etableres under jorden av rollefigurene i Valkyrien?

Vannveier
1. I hvilket land ligger Bosporos?
2. Hva heter kanalen mellom Middelhavet og Rødehavet?
3. Hva heter stedet innerst i Telemarkskanalen?
4. Hvilket fossefall unngår man ved å seile Welland Canal, som
binder sammen Lake Ontario og Lake Erie?
5. Hvilken kjent vannvei begynner (eller slutter) ved Sjötorp i
Sverige?
6. Hva er «Falkirk Wheel» i Skottland?
7. Hva heter kanalen som forbinder Østersjøen og Nordsjøen?
8. Hva kalles sjøruten mellom Atlanterhavet og Stillehavet som
går via Det kanadiske polararkipelet?
9. Hvor lang er Panamakanalen?
10. I hvilket land finner vi den lengste vannvei som er
konstruert av mennesker?

Lokal geografi
1. «Seileråsen» er et flott utsiktspunkt på Nesbrygga, men det
er også en gate. Hvor på øya ligger gaten?
2. Hva heter, og hvor høy er den høyeste toppen på Nøtterøy?
3. Hva heter den lille grusveien som går mellom Nesbryggveien
og Breidablikkveien?
4. Hvor mange kryss/overganger med lysregulering har vi på
Nøtterøy?
5. Hvilken bro ligger lengst mot vest, Kanalbrua eller
Vrengenbrua?
6. Hvor mange øyer i Færder kommune har fast
broforbindelse?
7. Ca hvor mange øyer/holmer hører til Færder kommune?
8. Teie veidele deler opp 2 fylkesveier. Hvilke nummer er det
på veiene?
9. Hva kalles åsen nørd-øst for Vestskogen, hvor vi bla finner
veiene Barnålveien og Åsveien?
10. Hva er adressen til Oserød skole?

Lett blanding
1. Hvordan skal primært redningsvesten på et fly blåse seg
opp?
2. Hvilket lands statsminister fikk Nobels fredspris i 2019?
3. Hvor mange prosent utgjør dokumentavgiften ved et
boligkjøp?
4. Hvem er ordfører i Færder kommune?
5. Og hvilket parti har varaordføreren i Færder?
6. Hvor fort seiler du om du bruker 6 minutter på en nautisk
mil?
7. Hvor har Hydrolift sitt hovedkontor?
8. Hvem er Administrerende Direktør i Telenor?
9. Hvilket år ble Tønsbergs Blad grunnlagt?
10. Hvor mange kilometer er det fra Kanalbrua til Vrengenbrua?

Bonusspørsmål:
Hvem spilte på Bergan Vel sin sommerkonsert på Barneskjær i
sommer?

Svar:
Filmer: 1. Scarface, 2. Ondskapens hotell, 3. Pretty Woman, 4. Paris, 5. Frihetens regn, 6. Quentin Tarantino, 7. Aksel Hennie, 8. Frost, 9. Love Actually, 10. 1972 NRK-Serier: 1. Skam, 2. 18,
3. Nudes, 4. Heimebane, 5. Exit, 6. Twin, 7. Lykkeland, 8. Oslo Zoo, 9. Afghanistan, 10. En illegal klinikk Lokal geografi: 1. Teie, 2. Vetan 99,7 moh, 3. Hanefluveien, 4. 4 (Nøtterøyveien, Teie
veidele, Teiehøyden, Teie Torv), 5. Vrengenbrua, 6. 5 (Nøtterøy, Føynland, Tjøme, Brøtsø, Hvasser) 7. Ca 650, 8. 308 og 309, 9. Høneberget, 10. Oserødveien 64. Lokal historie: 1. 1924, 2.
1957, 3. Peter Syse, 4. Herstad skole (1856), 5. 1697, 6. Bærums verk, 7. 1920, 8. Vardås, 9. 1939, 10. 1.1.2018 Vannveier: 1. Tyrkia, 2. Suezkanalen, 3. Dalen, 4. Niagara Falls, 5. Göta
kanal, 6. En heis for båter, 7. Kielkanalen, 8. Nordvestpassasjen, 9. 80 km, 10. Kina (Keiserkanalen, 1800 km) Lett Blanding: 1. Ved å trekke i snoren, 2. Etiopia (Abiy Ahmed) 3. 2,5 %, 4. Jon
Sanness Andersen (Ap), 5. Senterpartiet (Richard Fossum), 6. 10 knop, 7. Fredrikstad, 8. Sigve Brekke, 9. 1870, 10. 11 km. Bonusspørsmål: Agnes Stock og Thom Hell
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INNKALLING TIL ÅRSMØTE
Dato: Fredag 10. Januar 2019
Tid: kl. 18:00 -19:00
Sted: Nye klubbhuset på NIF
Vi i Bergan vel ønsker alle velkommen til årsmøtet som holdes i det nye klubbhuset
på NIF fredag 10. januar kl 18:00.

I velforeningen er det mange aktive medlemmer alt fra styret til forskjellige

komiteer som friluftskomiteen, barne- og ungdoms komiteen og festkomiteen.
Til å bidra til med ideer, utvikling og gjennomføring av de forskjellige
arrangementene og aktivitetene våre vil vi gjerne ha med flere.

Vi i styre og stell møtes 1 times tid 6-8 ganger i året. Det er uformelt, sosialt og

hyggelig. Vellet er også en utmerket møteplass både for nye og gamle medlemmer
av vellet. Vi håper du setter av denne timen og kommer en tur på årsmøtet denne
kvelden i januar.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet meldes til
Arne på tlf: 91 85 41 98, 14-dager før møtet.
Håper vi ses!
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