
Forbundet KYSTENs landsstevne 2023  
Tor. 20. – Søn. 23. juli



Sommeren 2023 skal Jeløy Kystlag stå som teknisk arrangør for 
Forbundet KYSTEN sitt årlige Landsstevne. 

Vi samarbeider med Moss Kommune og Moss havn i dette prosjektet, og 
jobber for at dette skal bli et kompakt og sosialt stevne for alle involverte 
og besøkende (med og uten båt). 

Visjon / tema for stevnet 
Bli kjent med den lokale Oslofjorden – og Moss sin maritime historie.  
Et «Kompakt-stevne» med nærhet til naturen. 

Hovedmålse@nger for landsstevnet, er å:  

• Skape et mangfoldig miljø blant deltakere og  publikum.  
• Formidle kunnskap om kystens kultur  
• Synliggjøre kysten og kystlagenes arbeid  
• AkTviteter både på vann og på land for deltakere og  publikum 
• Sosiale akTviteter med sang og musikk  

Faste poster på et stevne skal være:  
• Faglig program, verksteder, seminarer eller foredrag  
• RegaVa og/eller kapproing med deltakerbåter  
• Seil og motorbåter skal vises fram – og vise ferdigheter 
• Defilere med båtene – synliggjøre båtens historie Jeløy Kystlag – kontakt og mer informasjon 

https://www.facebook.com/JeloyKystlag 
www.jeloykystlag.no 

Litt informasjon om oss 
- Stiftet i 1996  
- ved årsmøte 2022, ca. 90 medlemmer 
- Har ca. 250meter bryggeplass, samt 
verksted, lager og uteområder. 
- Hovedvirksomhet, vern av ulike båter. 
- Informasjonsarbeid om håndtverks-
tradisjoner og ulike aktivitetstilbud til  
byens unge og eldre

https://www.facebook.com/JeloyKystlag
http://www.jeloykystlag.no/


Landsstevne 2022, Kristiansand, Bragdøya
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Antatte tall for stevnet 
Antall båter: 55 i egen havn  

Større fartøy legges på alfabrygga i kanalen og ev 
småbåter som trekkes opp på strand/land. 

Antall besøkende i gjestende fartøy: 300 

Stevnet er åpent for alle og det er gratis inngang. 
Vi setter opp snekketransport/ferge(r) mellom 
kanalen-fleischerparken-verket og 
stevneområdet for å forenkle tilgangen og 
avlaste trafikken over kanalbrua. 

• Vi ønsker spesielt å bidra til å vise frem perlen i 
indre basseng i tillegg til Moss Havns 
fokusområde. 

• Fokus på barn og ungdom gjennom deler av «fra 
skog til sjø» prosjektet.  

• Spre lokal og nasjonal kystkultur til publikum og 
stimulere til fremtidige kystkulturelle aktiviteter.  

• Danne fundament for økt kystkulturell aktivitet i 
Moss og trekke flere innbyggere og gjester til 
sjøen. 

• Skape folkefest i kystkulturens tegn.
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