
Årsberetning for Kjerringvik Vel og Båthavnforening 2020 

 

Våren startet som vanlig tross rare tider med en dugnad 9.mai for å gjøre Kjerringvik klar for 

sommeren. Benker ble plassert ut, badetrapper ble montert, stranda ble raket og planert, de 

siste benkene ble montert rundt på Fornet og benker, bord og diverse brygger ble oljet.  

Kjerringvik ble klar for sommeren! Til dugnaden stilte 64 medlemmer opp, det var godt 

oppmøte og ny rekord. 

Morten T har tatt flott initiativ og lagt inn god innsats med å rydde kyststien og opprette nye 

«gamle» stier omkring Kjerringvik. I forbindelse med vårdugnaden ble det gjort en god 

innsats av flere medlemmer rundt dette.   

Våren 2020 ble krana vedlikeholdt med nye deler og fremstår nå som fornyet og i tillegg blitt 

bedre beskyttet til å takle vær og vind. Ny/brukt oppgradert løpekatt ble montert på plass av 

KIS. KIS monterte og satte kranen sammen. Dette var en stor og nøye jobb. Det ble valgt 

denne fremgangs måten av sikkerhetsmessige grunner. Ny koblingsboks ble installert, da den 

gamle var rustet i stykker. Kranen ble også når den var ferdig vekttestet med vekter og nye 

sertifikater ble deretter utstedt. Når dette arbeidet var ferdig, ble det installert nytt beskyttelses 

skjørt rundt krana. Kranen ble vasket, slipt ned og deretter hel malt av gutta i vika på dugnad. 

Krana ble veldig grønn og fin. Kranen har fungert veldig bra hele sesongen i 2020. 

Båt krybba ble samtidig gjenstand for vedlikehold. Ellers ble det som vanlig sjekket og 

kontrollert akter fester og tilhørende utstyr som kunne være skadet etter høst og vinterstormer. 

Under denne kontrollen ble det funnet mye gammelt tauverk som ble fjernet, og alle 

båthavnbrukere oppfordres til å kontrollere gammelt feste før man monterer nye løsninger. 

 

I løpet av mai ble nye flotte info-skilt montert opp ulike steder på Fornet med litt av historien 

til Kjerringvik. Dette har vært og er til stor glede for alle som besøker Kjerringvik.  

 

Et flott initiativ med tursti ble arrangert både til påske og jul rundt om i nærområdene i 

Kjerringvik takket være Tessa og Simen. Takk for flott og spennende initiativ for store og 

små.  

 

17.mai – Det ble trolig tidenes 17.mai feiring i Kjerringvik i 2020, med vårt eget 

trommekorps, egen 17. mai-fane.  Med selveste Tjølling Skolekorps på besøk ble det langt tog 

med bunadspyntede barn og voksne.  Toget startet i Trekullveien, ut til Fornet og 

det«formelle programmet» ble avsluttet med  gamledagse leker  for barna på grass-sletten ute 

på Fornet.  

 

28.5 – KVB oppretter sin egen Facebook side som er åpen for alle. Denne siden har som 

formål å dele informasjon om Kjerringvik. Her kan man også dele øyeblikk fra Kjerringvik 

med andre i gruppa. Ansvar for siden har Mathias Granerød.  



Nettsiden vår Kjerringvik.com teller over 300 adresser på sine nyhetsbrev og utsendinger. På 

nettsiden kan man melde seg på nyhetsbrevene og det er viktig å registrere seg på nytt om 

man får ny epost adresse.  

 

St.Hans aften ble delvis arrangert på samme måte som tidligere år, men med enkelte 

nødvendige hensyn til smittevern. Det ble arrangert leker og skattejakt for barna og St.Hans-

bålet ble like fint som vanlig takket være innsatsen til Bernt igjen.  

Badeflåtene ble smurt med bunnstoff og satt ut på sjøen. Flåtene har fungert fint og har vært 

mye brukt. Flåtene ble tatt i opplag i august.  

10. juli ble «Grillaften» arrangert for lokale fastboende og hyttgjester på grillplassen. Grillene 

ble tent og markisene sveivet ut og stemningen «sto i taket». Det ble en hyggelig aften med 

quiz og sosialt samvær. Godt initiativ med tanke på felleskapet i Kjerringvik. 

 

12. juli arrangerte Kjerringrådet vaffelutsalg og krabbefiskekonkurranse på Fornet med godt 

oppmøte og strålende vær. Det ble lagt ned stor innsats fra store og små for å fiske krabber 

langs bryggene. Flott initiativ av Kjerringrådet.  

 

25.juli ble det arrangert deLillos konsert som vanlig til tross for strenge smittevernstiltak. Det 

var et begrenset publikum som fikk oppleve en flott kveld med kjente kjære låter fra deLillos i 

et strålende sommervær. De frivillige som står på før, under og etter arrangementet var svært 

tilfreds med gjennomføringen.  

 

Båtvaktene sommeren 2020 gikk ikke helt etter planen. Veldig mange som ikke møtte på 

vakt. Ber dere alle til sommeren 2021 om å overholde vaktene sine. Vaktliste ligger på 

Kjerringvik.com og henger på oppslagstavle i klubbhytta. 

 

Sommeren 2020 ble ikke alle båtplassene som var ledige leid ut. 

7 båtplasser ble ikke leid ut. 

Det var ingen båtplasser som skiftet eiere i 2020. 

Det var noe flere båtgjester på besøk i Kjerringvik sommeren 2020. 

 

Foto konkurranse ble gjennomført sommeren 2020 og mange bidrag ble sendt inn. Vinnerne 

ble annonsert og premiert på høstdugnaden.  

 

Høstdugnaden ble gjennomført 10. oktober med godt oppmøte og alt planlagt arbeid ble 

utført. Det var en hyggelig dugnad med god kaffe og noe attåt. 

 

Fiber utbygging ble endelig gjennomført høsten 2020 til stor begeistring. Alle som ønsket seg 

fiber fikk tilgang til dette. Det ble også på dugnad i samarbeid med entreprenøren lagt fiber ut 



til klubbhytta langs brygga. En stor takk til Grethe for innsatsen hun har gjort underveis i 

denne prosessen.  

1. desember ble den tradisjonelle juletre-tenning ved gamlebrygga gjennomført med 

nødvendige smittevernsregler.  Det var som vanlig mange som deltok, små og store nisser, 

mens selveste Kjerringvik-nissen måtte melde forfall av korona-hensyn dessverre. 

I slutten av januar var det en kald periode hvor Glenn O Larsen og Stian Høiberg tok initiativ 

til å lage skøyteis på lekeplassen/tennisbanen. Dette ble en suksess og mange barn og voksne 

fikk prøve seg på skøyter og koste seg rundt bålpanna og med praktiske benker og bord som 

var hentet i forbindelse med skøytebanen. Dette medførte at det var liv og rør på skøyteisen 

både tidlig og seint i de ukene vi hadde skikkelig kald vinter i Kjerringvik. Et svært godt 

initiativ for det sosiale liv i Kjerringvik.  
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