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Leder Kirsti Nordal Sveberg
E-postadresse: kirsti.sveberg@outlook.com

Telefon: 994 02 233
Båt type: Saga 310
Båtnavn: Krisandra

Hjemmehavn: Horten

Nestleder Erik Pettersen
E-postadresse: erik-p@online.no

Telefon: 905 11 068
Båt type: Saga 325
Båtnavn: Nicoline III

Hjemmehavn: Oppegård
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Styremedlem Roger Hansen
E-postadresse: roger.hansen1953@outlook.com

Telefon: 91604640
Båt type: Saga 315

Båtnavn: Gyda
Hjemmehavn: Sætre

Kasserer Ingjerd Dalsrud
E-postadresse: indals@online.no

Telefon: 906 24 849
Båt type: Saga 325

Båt navn: Toya
Hjemmehavn: Holmestrand

Styremedlem Sidsel Johansen
E-postadresse: s.johans@online.no

Telefon: 900 97 486
Båt type: Saga 315
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Båtnavn: Anna
Hjemmehavn: Vikerkilen, Gressvik

Sekretær Finn Nygaard
E-postadresse: finn.nygaard1202@gmail.com

Telefon: 915 75 991
Båttype: Sag 29LS

Navn: Atleke
Hjemmehavn: Ulabrand Båtforening, Sandefjord

Sagaklubbens formål er:

a. Gi eiere av Sagabåter en klubb og et forum for felles båtinteresse
og erfaringsutveksling
b. Gjennomføre Sagatreff for medlemmer
c. Arbeide for avtaler med leverandører av drivstoff og båtutstyr
langs kysten
d. Arbeide for å fremme Sagabåtenes omdømme, bruksverdi og
økonomisk verdi.

STYRET har i løpet av 2019 avholdt 1 Årsmøte og 4 ordinære
styremøter for planleggingsarbeid og koordinering. Det har blitt
gjennomført 1 Saga treff i Oslofjord regi med påfølgende medlemsmøte
for gode innspill og tilbakemeldinger.

Det tradisjonelle Vintertreffet ble avholdt 18.1 i Åsgårdstrand i
sammenheng med årsmøte hvor 23 båter var representert med 45
deltakere. Vårtreffet på Skjærshalden ble kansellert da hele nasjonen
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stengte ned 12,mars. grunnet en pandemi ved navn Corona. Hele resten
av året ble spesielt med restriksjoner, forbud, pålegg og anbefalinger.
Grupper og samlinger hadde sterke restriksjoner fra myndighetene på
antall, avstander og hygiene tiltak. Hele samfunnet ble preget og
båtsesongen blomstret på mange måter da utenlandsreiser og flyreiser
ble nedprioritert av folket. Mange fryktet ulykker når mange nybegynnere
skulle ferdes på sjøen. Redningsselskapet hadde nok å gjøre! og det
gikk stort sett bra uten de store ulykkene!

Sagaklubben Oslofjorden har pr. 31.12 2020 129 registrerte medlemmer.
Totalt i Sagaklubben er det pr. 31.12.2020 221 registrerte medlemmer.
De fleste Saga båt typer er representert fra Saga 25 til Saga 370.

TREFF OPPSUMMERING OSCARSBORG 28.-30.august 2020

Årets høst treff og klubbens eneste treff dette år ble avviklet siste helg i
august på Oscarsborg ved Drøbak. Det lå lenge i kortene en rekord
deltakelse da 43 båter var påmeldt med 85 personer ombord. Imidlertid
ble det noe naturlig sykdomsforfall, samt at flere ble usikre knyttet til
pandamien i landet og gav beskjed om kansellering av sin påmelding.
Imidlertid ble treffet gjennomført med 28 båter og 59 Saga venner
ombord! Værgudene var med oss hele veien, så det ble på alle måter et
meget vellykket treff. Alle koste seg i sola og med god avstand til
hverandre. Corona tidene gjør noe med oss alle, så litt spesielt blir det
når klemming og gjensynsglede må taes på avstand. Flere båter
tyvstartet treffet ved å ankre opp allerede torsdag – fredag var hoved
innrykket så havnesjefene hadde nok å henge fingrene i den
ettermiddagen. Det var spesielt hyggelig med flere 1.gangs deltakere på
treffet med splitter ny båt eller nesten ny Saga båt. Gode tips, nyttige
erfaringer og andre råd er gull verdt for oss alle i et sånt felles skap. Vi
håper at første treff opplevelsen gav Dere alle sammen merskap!

Tidlig lørdag ettermiddag ble det arrangert QUIZ i tradisjonell form.
Styret hadde imidlertid planlagt en modernisering med bruk av Kahoot,
men dette ble terminert av flere grunner. Stor grad av vinnerinstinkt ble
registrert blant alle deltakere og stor jubel til vinnerlaget etter en uhyre
jevn opptelling av resultatene! Gratulerer til President Torstein & Co!
Deretter ble det premieutdeling på loddsalg, med mange fine premier!
Innsatsen var høy blant mange medlemmer med dertil økte



vinnersjanser ! Ankerdram ble spandert på av klubben så stemningen
var høy hele veien!

På kvelden var de fleste av oss samlet til middag på kroa med
bespisning både ute og inne for å holde avstandskrav! Et vellykket måltid
med god stemning til mørket falt på! Søndag ble det arrangert
medlemsmøte for å fange opp tilbakemeldinger, nye innspill og forslag
fra Dere alle! Søndag ettermiddag forlot den siste Sagabåt Oscarsborg
med bare gode minner ombord! Takk til Dere alle sammen!

Styret i Sagaklubben Oslofjorden har forsøkt etter beste evne å styre
skuta igjennom Corona og Covid 19. Et unntaksår i så måte, med
reduserte medlemsaktiviteter og tilbud. Vi håper alle på en snarlig
normalisering av verdens samfunnet og ser frem til Jubileumstreff i
Horten og feiring av klubben!


