ELLY
Navn på båt:
Reg.nummer,
båttype/klasse:
Bruksområde:
Bygget

ELLY
LA 9619, Risørskøyte
Småhvalfangst, sildefiske, reketråler mm. Fritidsbåt fra 1991.
På Moen, Risør i 1931

(konstruktør, år og sted):

Byggematerialer:
Motor (type, hk, etc):

Tre
Opprinnelig en Rapp 24 hk. I 1953 byttet til en ny av samme type. I 1964 byttet til
80 hk Bolinder BR 1114. I 1999 ble det satt inn en Scania DS 8 med TwinDisc
reverserbar girkasse og Hellseth vribar propelleranlegg.

LOA 39 fot
Dyptgåede, bredde,
lengde, tonnasje:
Eiere og hjemmehavn: Kai Tveitan, Sandefjord

Båtenes historie:

Elly er bygget hos Moen i Risør 1931, Lengde 11.77 m, Bredde
4,45 m. 24 Hk Rapp, Eik hud og doble furuspant, skroget var da oljet/ lakket
og med et lite hvitmalt styrhus akter, helt tradisjonelt fra den tiden.
Mulig den gikk u-registrert/merket de første årene, og det
første navnet og registrerings merke jeg har er fra 1945, Ø-95-H og navn Olav
Kristiansen m. fl, Vesterøy. Ny Rapp 24 hk i 1953.
I 1956 skiftet den eier, og reg. merke. Ny eier, Olav Arnstø
m. fl, Holmsbu.
I 1958 ble ”ELLY” registrert i skipsregisteret i Fredrikstad, 3YGR.
I 1964 Ble Rappen byttet ut med en Bolinder BR 1114 ca 80
Hk.
I 1981 bytte ”ELLY” eier og reg. merke, Kjell Arne
Henriksen, V-9-SD.
I 1984 bytte ”ELLY” eier igjen, da til Henry Halvorsen,
Bjerkøya i Sande, V-9-SD. Henry Halvorsen hadde den frem til 09.03.1991 da jeg
kjøpte den, Henry Halvorsen var da død og jeg gjorde handelen med enka, Elsa
Halvorsen, Bjerkøya.
Elly har fra starten av vært benyttet til småhvalfangst i
ytre Oslofjord og Skagerrak med levering på Hvaler og Skagen, sener sildefiske,
reketråler med mer.
09.03.1991 hentet jeg ”ELLY” i Holmestrand, og tok den hjem
til Sandefjord. Frem til i dag her det blidt gjort en del utbedringer.
60% av fribord Stb side er byttet ut i 1995, da med spant og
hud, nytt styrhus og motor i 1999, Scania DS 8, TwinDisc reverserbar girkasse og
Hellseth vribart propelleranlegg.
Bjelkeveier, dekksbjelker, noen knær, samt dekk er byttet ut
i 2009. Det er byttet ut ca. 60 meter med hudplank i vannlinje begge sider.
Innredning er laget ny i 2010, «dekkshus» med nedgangskappe
nytt i 2014.

