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Ynglingen - videre planer for seilbåt 

Gruppestyrets anbefaling for diskusjon på  Årsmøtetet 05.03.2020 basert på 
tilbakemelding om at roverlaget ønsker å bruke båten: 

● Vi beholder seilbåten og tar utgiftene/arbeidet som skal til for å bruke båten.  
● Roverlaget må forplikte seg til å ta ekstra ansvar til å vedlikeholde og passe  på båten.  
● Vi forventer at roverlaget kommer til å bruke båten.  
● Troppen og småspeiderene kommer ikke til å bruke båten. 
● Ny evaluering etter sommeren  i gruppestyre og gruppeting om vi fortsatt skal beholde 

båten. 

 
 

Bakgrunn: 

Fakta 
Arna speidergruppe eier en båt av typen Yngling med seilnummer N-65. Båten er ca 50 år gammel. 
Seilgarderoben består av storseil, fokk og spinnaker. Vi har hatt to sett med seil, men det er litt 
usikkert om vi fortsatt har alle. Det er en 21 fots seilbåt beregnet for 3 personer som mannskap, men 
2 personer kan håndtere den lett. Maks ca. 6 personer kan være ombord i fineværs-seilas. Båttypen 
er mye brukt som regattabåt, men også som opplæringsbåt og landsstedsbåt.  

Historie 
● Tidligere eier var familien Lysebo som eide den fra ca 1990. Båten ble brukt mye til turseiling 

og regatta. De ønsket i 2011 å selge båten og speidergruppen fikk først tilbud om å kjøpe den 
for kr 10.000 og slik ble det. Båten ble flyttet fra småbåthavnen på Festtangen og lagt i bøyen 
utenfor speidernaustet.  

● Johannes Dencker har brukt båten til en fleredagers tur til Lindås og han har i mange år tatt 
ansvar for båten. 

● Fred og Fredrik Storebø (tidligere speidere – far og sønn) brukte båten på en lengre tur til 
Austevoll og tilbake. 

● Øyvind Havstein og faren seilte med den noen ganger og tok ansvar for 
vedlikehold/oppussing i en periode. 

● Jarle har drevet opplæringsseiling noen enkeltdager med både ledere rovere og vandrere i 
tillegg til å ta med stifinnere og småspeidere ut på småturer. 

● Noen vandrere/rovere har vist litt interesse for å bruke båten og har tatt noen dagsturer på 
egen hånd. 

Nåsituasjon 
● I 2019 har båten stått på land hele sesongen for første gang siden 1990. Ingen har ytret 

ønske om at den skal bli sjøsatt. 
● Seilene er gamle og noen er litt slitt. Vi vet ikke om alle seilene fungerer og heller ikke om vi 

har alle. 
● Vi har trolig ikke alt som behøves for å kjøre spinnaker, men det er trolig heller ikke 

nødvendig for «speiderseiling». 
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● Tauene er stort sett gamle. 
● De som har fått opplæring er stort sett ikke med i speideren lenger. 
● Det er ingen utenom Jarle og Johannes som kan rutinen for sjøsetting og opptak. 

Kostnad/arbeid 
● Utgifter til Arna Motorbåtforening beløper seg til ca. kr. 3000 pr. år. Dette er kranleige, 

kaileige og medlemsskap (som kreves for å ha båt på land). 
● Nesten hver sesong må det kjøpes ny Windex for det er lett å knekke den gamle. Kr 400,- 
● Bunnstoff 0,9 liter + rulle  ca 200 kr 
● Hver høst har båten blitt heist på land for vinterlagring på kaien på Festtangen.  
● Hver vår er det båtpuss før den heises båten utpå igjen og legges i bøyen.  
● Utstyr skal repareres og erstattes med nytt 
● Treverk skal lakkes/oljes 
● Motor skal repareres når den ikke vil starte og det kjøpes innimellom ny motor. (tror vi har 

kjøpt til sammen 4 stk til følgebåt og yngling) 
● Hver gang båten sliter seg – det skjer helst når man fortøyer feil så må det rykkes ut raskt for 

berging av båt når naboer varsler. Det har skjedd to ganger og vi har vært heldige med at 
båten ikke har blitt skadet. 

● Når noen ikke har strammet presenningen godt må noen andre rykke ut for å tømme (lense) 
båten etter regnvær. 

● Når isen legger seg rundt bøyen og drar med seg ilen utover så må ilen flyttes inn igjen. 
● Når tauet til bøyen blir fullt av skjell må noen dykke for å renske det opp 
● Når bøyen sliter seg må det kjøpes ny bøye og det må dykkes for å få opp igjen tauet. (Har 

skjedd en gang) 
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