Nyt fra Norge
Hei, hvis dere har lyst på en liten hilsen fra det iskalde vinternorge, så kan du gjerne
legge denne ut på deres hjemmeside
Vedlagt ser du et bilde av min "vintercat".

Båten er en Nauticat 33, heter Pretty Soon og ligger om sommern i Son (syd for Oslo) og
i vinterhavn i Oksval havn på Nesodden. (en snau time fra Oslo med båt)
Selv om vinteren har vært hard i år, har båten ikke tatt noen skade verken av frost eller
sne. Med 6 fuktslukere om bord og litt varme på det aller kaldeste, er båten knusk tørr og
fin inni.
Det beste med å ligge på Nesodden vinterstid er du kan ta deg en liten tur inn til Aker
Brygge i Oslo havn, enten det er for å handle julegaver, gå en tur på teateret eller bare
for å ligge der i vintermørket helt alene med kona, katten Sebastian og et noen flasker
god rødvin.
Rett etter nyttår tokr vi en vintertur til vår sommerhavn Son. 16 minus ute men 23 pluss
inne i båten. Skikkelig laget disse Nauticatene vet vi jo at de er. En oppkalling på VHFradioen fra redningsskøyten Odd Fellow førte til at vi måtte assistere dem under et
oppdrag. Med en stor Collin Acher på slep i retning Moss trengte han hjelp til å brøyte
isen i Mossesundet. I begynnelsen gikk det fint og 4-5 cm seig sjøis var ikke noe
problem. Men etter hvert begynte det nok å bli vel tøft for Forden. Når du maksimalt
greier 3 knop ved 1600 omdrieininger på motoren skjønner jo noen og enhver at det er
på tide å gi seg. Skroget greide seg forøvrig fin-fint uten et eneste merke verken i

gelcoaten eller på bunnstoffet. Vi ble enige over VHFèn med kapteinen på Odd Fellow
at dette ikke var forsvarlig og at vi måtte gi opp.v
Den ulykkelige skøyteeieren fra Moss måtte ta til takke med Son for noen dager til isen
ble brøytet av litt større tonnasje.
Ja folkens. Ikke nøl med å ta båten ut i vinterkulda. Det kan anbefales "på det
varmeste".
Frode Grefsgård

