
Årsberetning for Kjerringvik Vel og Båthavnforening 2021 - 2022 

Dugnad: 

- Våren startet som vanlig med å gjøre Kjerringvik klar for sesongen «til lands og til vanns» med 
vår-dugnad 15.mai. Det var hele 72 deltagere og fantastisk at så mange, både fastboende og 
hytteeiere møter frem for å gjøre en innsats for Kjerringvik.  Med så godt oppmøte blir 
oppgavene raskt gjennomført samtidig som dette alltid er hyggelig rent sosialt.   

- Det er en lang rekke gjøremål og oppgaver som blir fordelt på vårdugnaden, både langs brygger, 
på strendene, lekeplassen og så videre.  

- Dugnaden ble avsluttet med en hyggelig sosial sammenkomst på Fornet med kaffe og 
velsmakende tilbehør. 

- Høstdugnaden har også blitt en fast aktivitet etter endt sesong, spesielt hva gjelder oppgaver 
som må gjennomføres i havneområdet.  Denne ble avholdt 19. oktober også med godt 
fremmøte, 25 personer.  Ved høstdugnaden er det nødvendig å rydde inn benker, blomster og 
potter og en rekke andre oppgaver for å klargjøre for en rolig vintersesong. 

 
Vedlikehold av kran: 

- Selskapet Kran Industri Service gjennomførte service på krana før sesongstart.  Krana er mye i 
bruk gjennom sesongen, spesielt på «krandagene» onsdag og søndag.  Den har fungert bra 
gjennom hele sesongen uten problemer. 

 
Akterfester: 

- Stavern Dykkerservice ble hyret inn for kontroll av akterfester i nordre og søndre havn. Slike 
kontroller betyr mye arbeid med en del opprydding av tauverk som ble fjernet. 

- Oppfordringen er at hver båteier rydder opp i sitt eget akterfeste og fjerne tauverk som ikke er i 
bruk. 

 
Badeflåter/stupebrett/badetrapper:  

- Badeflåtene er til stor glede for mange og ble igjen rengjort og sjøsatt i forkant av badesesongen.  
De to/tre månedene går unna og flåtene ble igjen tatt på land etter endt sesong i august. 

- Badetrapp ved badeplassen på moloen og i nordre haven blir sjøsatt til sesongstart og tatt opp 
når badesesongen er over. 

- Badetrapp ved stupebrett sjøsettes også før sesongstart og ble våren 2021 transportert på flåte 
fra kran til sin plass ved stupebrett. Da sesongen var over, ble det bestemt at trappen heises opp 
av vannet og oppbevares «på Hylla». 

 
Røde Kors-båten stasjonert i Kjerringvik: 

- Røde Kors hadde et ønske om å stasjonere redningsbåten «Jotun» i Kjerringvik på gamle 
trebrygga. Styret hadde en positiv holdning til dette og anså dette som et fint innslag i Kjerringvik 
gjennom sommeren.  Mannskapet fikk i tillegg anledning til å benytte deler av klubbhuset 
gjennom sesongen de døgnene båten lå i Kjerringvik. 

- Dessverre fikk Røde Kors utfordringer med å bemanne båten, dermed ble Klubbhuset benyttet i 
liten grad. 

 
17. mai: 

- På andre året på rad ble det en flott 17.mai feiring lokalt i Kjerringvik tross et trist vær med stort 
sett regn hele dagen. Skolekorpset marsjerte og bidro med korpsmusikk fra parkeringsplassen til 
ut på Fornet på formiddagen. Mange stilte opp i det lokale 17. mai toget som gikk fra lekeplassen 
til Fornet ledet av det trommekorpset 3280. De planlagte lekene for barna utgikk på grunn av 
regn og dårlig vær, men is til barna måtte det jo bli på «barnas dag».  På grunn av den ellers 
utfordrende koronasituasjonen de siste årene, har vi hatt to flotte og minnerike 17. mai-feiringer 
i Kjerringvik.  



Kyststi: 

- I 2020 tok KVB initiativ til å rydde gamle ferdselsveier og stier i nærområdet mellom Kjerringvik 
og Viksfjord. Det har vært samarbeidet fortrinnsvis med Larvik og omegn Turistforening om 
traséer og skilting. Turistforeningen har bidratt med råd og med materiell (skilt/stolper). Øvrig 
innsats har vært basert på dugnad. Det har særlig vært viktig å få på plass en samordning mellom 
Kyststien Ula og Kjerringvik og at vi følger samme praksis for skilting. Videre har det vært viktig å 
få til «rundturer» slik at man kan komme tilbake til turens utgangspunkt uten å måtte gå samme 
vei frem og tilbake. 

- Hovedaksen for stiene har vært den gamle ferdselsveier mellom Kjerringvik og Hovland- 

- gårdene/Viksfjord. Denne er nå ryddet og skiltet, og ut fra denne er det ryddet og merket et 
antall stier som fører frem mot Bergan, Holtan og mot Såtås. Det er også merket noen traséer 
mellom Bedehuset i Kjerringvik og Holtan Søndre. Videre er det merket til Såtåshula.  

- Det foreligger en beskrivelse av rutene på hjemmesidene til KVB og totalt er om lag 15 km 
stier/veier merket og ryddet per januar 2022. Prosjektet fortsetter i de områder det er gjort 
avtaler med grunneiere. 

- Det ble søkt om midler til skilting fra Sparebankforeningen og KVB fikk hele kr. 45.000 til dette 
formålet for 2022. I et litt lengre perspektiv er målet å få til et sammenhengende og godt tur-sti 
system som omfatter hele Torsøy i et samarbeid med Turistforeningen og lokale krefter i 
Ula/Herfell. 

 
St.Hans feiring: 

- St. Hans aften ble igjen arrangert på vanlig vis i Kjerringvik med samling på Fornet og bål på 
stranda. Bålet var like flott og solid som tidligere takket være Bernt som igjen tok dette ansvaret.  
Som vanlig var det mange som koste seg rundt bålet til seint på kveld og natt i et nydelig 
midtsommer-vær. 
 

Vaffeldager og krabbefiske:  

- I regi av Kjerringrådet, ble det igjen arrangert to vaffel-dager, henholdsvis lørdag 11. og 25. juli.  
Det ble et godt salg med totalt kr. 6.000, - i kassa. 

- Det ble samtidig arrangert krabbefiske-konkurranse til stor begeistring blant små og store.  Det 
ble kåret vinnere av flest krabber, størst krabbe, minst krabbe og så videre, og alle deltagere fikk 
premier.  Det kunne registreres at enkelte av de voksne og kanskje helst besteforeldre langs 
bryggene ikke helt klarte å begrense sin iver etter å forklare og helst vise frem «gamle 
krabbefiske-kunster». Tydelige tegn på at konkurranse instinktet var på plass hos unge og gamle. 

 
Kunstworkshop: 

- Etter krabbefiske og vaffelsalg 11. juli, arrangerte kunstneren Peacetu/Rodrigo en workshop for 
alle barna på lekeplassen. Det var stor stas å prøve seg med sprayboksen og lage sine egne flott 
kunstverk. Rodrigo satte også virkelig farger med sitt kule motiv på ballveggen på lekeplassen 
som etter kort tid med sprayboksene ble omvandlet til et unikt kunstverk.  

- Flott at en kunstner som Rodrigo tar initiativ til å bidra på denne måten for trivsel og 
forskjønnelse av Kjerringvik. Vi er heldige som har en hytteeier som bidrar med slike aktiviteter 
og kanskje kan vi håpe på flere workshops i Kjerringvik i løpet av sommeren.  
 

Grill-aften: 

- Det ble 16. juli arrangert grillaften på Fornet og mange møtte frem og koste seg gjennom kvelden 
og natta. På den fine plassen vår ble markisene rullet ut og grillene tent, og stemningen var høy.  
Disse uformelle samlingene er en flott anledning til å bli enda mer kjent, knytte fastboende og 
hytteeiere sammen i tillegg til å knytte nye bekjentskaper. 

 
 
 

 



deLillos-konsert: 

- Lørdag 31. juli ble det igjen arrangert DeLillos konsert på Fornet i Kjerringvik. Ettersom konona-
restriksjonene for antall publikum på konsert-arrangementer hadde lettet noe, ble det solgt 400 
billetter til konserten. Det ble igjen en vellykket fest i Kjerringvik med et som vanlig godt planlagt 
arrangement. Både deLillos, publikum og dugnadsgjengen fra Kjerringvik var strålende fornøyd 
med opplevelsen og gjennomføringen. Vi er heldige å ha mange som stiller opp i dugnadsgjengen 
og må spesielt berømme de få initiativtagere til dette, år etter år.  Selv om arrangementet har 
begrenset seg de siste årene, er det en stor jobb å planlegge og gjennomføre.  Uansett, etter en 
flott innsats fra mange, ble resultatet hele kr.  48.000,-, fantastisk. 

 
Vaktsesongen: 

- Båtvakt-perioden sommeren 2021 gikk dessverre ikke helt etter planen i år heller.  En del av 
utfordringen er alle de medlemmer som ikke dukker opp til tildelte vakter.   

- For at havna skal være overvåket gjennom sesongen, er det avgjørende at alle overholder den 
vakten man er tildelt. Enhver som har båtplass har selv en forpliktelse til å følge på oppdatert 
vaktliste og følge denne.  Vaktlisten ligger som kjent alltid tilgjengelig på våre nettsider: 
kjerringvik.com. 

 
Leieplasser: 

- Gjennom sommeren 2021 fikk vi ikke leiet ut alle plassene som var ledige i båthavna, det var til 
enhver tid 3 plasser ledige. 

- Vi hadde en del gjestebåter på besøk i havna gjennom sommeren. 
 
Vann og kloakkledning:  

- I uke 43 startet Larvik kommunes prosjektet med å legge nye vann og kloakkledninger fra 
Svinvika til Kjerringivk. Dette har preget trafikkbilde i langs veien Kjerringvik gjennom høsten og 
vinteren, og noe som er en svært positiv oppgradering for infrastrukturen i Kjerringvik. 

- Dialogen med entreprenøren og folkene som har jobbet langs veien har vært upåklagelig med 
stor grad av tilrettelegging for alle som skulle forbi anleggsområdene til alle døgnets tider.   

- Kontakten og dialogen med kommunen som er prosjektansvarlig har vært opplevet som noe mer 
utfordrende for en del av innbyggerne hva gjelder informasjon og generell dialog.  

 
Historie-kveld: 

- Torsdag 28. oktober ble det arrangert historie kveld på klubbhuset. Sverre Næsheim fortalte ivrig 
om hans oppdagelser og funn rundt på Hovland fra Vikingtiden  

- 15 fremmøtte fikk høre om spennende funn som er gjort på gården hans på Hovland Nordre.  En 
stor gildehall markerte innløpet fra Viksfjord til skipsleden som gikk over til Hemskilen.  Før 
bebyggelsen kom hørte Kjerringvik til Hovlandgårdene.  Rikt fiske og ankringsplass for 
hollenderne vitner om tidlig handel i dette området. 
 

Cognac-kveld: 

- 5. november arrangerte Trond Pedersen en sosial kveld på klubbhuset, med Cognac som tema.   
Det var dessverre svært få som hadde meldt seg på, kun 6 personer.  Men de fremmøte fikk full 
valuta for kvelden, med interessant foredrag fra Cognac-eksperten Trond inkludert en rekke selv-
opplevde historier fra Cognac-distriktene i Frankrike.  Og de som ikke kjenner til det fra før, kan 
det informeres om at Trond og Cognac-klubben lager sin egen Cognac og viner.   

- Kvelden inneholdt også blindtester og dermed en rekke smaksprøver som var forberedt på en 
svært profesjonell måte. 

 
 
 
 
 



Juletre-tenning:  

- Søndag 28.november var det juletretenning ved gamlebrygga i Kjerringvik. Mange små og store 
var samlet for å gå rundt juletreet, så mange at det var nødvendig med flere ringer rundt treet. 
Gløgg og pepperkaker ble servert og jammen kom «sjø-nissen i år igjen med en stor sekk med 
poser til alle barna. Det er alltid spennende når nissen kommer og han fikk høre ønskelister og 
fikk barna til å synge for seg. 

 
Julebad:  

- 24. desember, selveste juleaften var det tid for det tradisjonelle julebadet.  Som vanlig var det 
mange som møtte frem, og de fleste tok seg en dukkert i det iskalde vannet, så det var gjort før 
julefreden senket seg. 
 

Wisky-kveld:  

- Fredag 25. februar arrangerte nok en gang Jan Peter Skaara i gang Whiskysmaking på klubbhuset 
som et sosialt lag. Igjen, utrolig hyggelig at enkeltpersoner tar initiativ til å fremme sosiale 
samlinger i Kjerringvik, og Klubbhuset er til for å benyttes. 

 
Enkelthendelser i havneområde: 

- En ukjent båt ble oppdaget i nord-havna 14. oktober og politiet ble etter hvert kontaktet.  Det 
viste seg at båten var stjålet i Sandefjord. Båten ble tauet rundt til krana, heist på land og ble 
senere hentet av Stavern Båt og motor i henhold til avtale. 

- Det ble stjålet en stor ribb fra sydhavna 19. oktober og båten ble meldt stjålet til Politiet.  Det ble 
hengt opp plakater med informasjon om båten rundt i distriktet.  Etter kort tid ble båten funnet i 
Sandvika nord i Sandefjordsfjorden og Redningsselskapet tauet den tilbake til Kjerringvik der den 
ble heist på land og videre til vinterlagring. 

 
Område ved klubbhuset: 

- I mars 2022 ble den vedtatte opprustningen av plassen foran klubbhuset gjennomført av 
Andersen maskin. Ny mur ble laget av larvikitt blokker og det er klargjort for å legge gress når 
temperaturen blir riktig. Dette er en flott oppgradering av område som benyttes som 
samlingsplass gjennom hele vår- sommer og høsthalvåret av både fastboende, hytteeiere og 
tilreisende.  

- Etter gode priser på lokal stein fra bruddet og fra entreprenøren havnet totalprisen på prosjektet 
på 97 000,- kroner.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mg – 22.03.22 


