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Det tar ikke lang tid å passere Haugs-
bygda i Sande kommune når man 
kommer landeveien mot Gurskebotn. 

Men båthavna legger man merke til. Nytt 
klubbhus, nye betongbrygger, tankanlegg og 
– ikke minst – en gigantisk molo fylt opp 
med nærmere 40.000 kubikkmeter steinmas-
se. Ikke dårlig for en båtforening som teller 
57 medlemmer. 

For denne innsatsen ble Gursken Båtlag 
derfor tildelt prisen Årets Båtforening 2017, 
med Båtmagasinets ljugekrakk som synlig 
heder. I juryens begrunnelse het det: 

STOR UTBYGGING
– Vi har hatt et veldig godt samarbeid med 
Sande kommune og Kystverket. Samti-
dig har vi grepet mulighetene som har 
dukket opp underveis og lagt ned en stor 
dugnadsinnstas, sier Viktor Hauge, leder i 
båtlaget. 

Gursken Båtlag ble stiftet i 2010. Da var 
det knapt mulig å fortøye en båt i fjæra der 
båtlaget nå har en komplett havn med nytt 
klubbhus. Havna i Haugsbygda var allerede 
utbygd som fiskerihavn, men veldig værut-
satt fra sør og øst. Planen om å bygge ut 
moloen mot øst hadde eksistert i mange år, 
men var aldri blitt realisert.

Allerede på stiftelsesmøtet ble det disku-
tert planer om å bygge ut en havn med 60-80 
båtplasser. I 2012 fikk båtlaget tak i stein-
masser fra utsprengningen av Åramsundet, 

«Prisen Årets Båtforening har vært delt 
ut 27 ganger tidligere. Utmerkelsen 
for 2017 tildeles Gursken Båtlag for 

deres usedvanlige innsats for å skaffe 
bygdas båteiere en trygg, moderne og 
god havn. Anlegget til Gursken Båtlag 
er oppsiktsvekkende flott, ikke bare 
med tanke på lagets relative størrelse, 
men også i nasjonal sammenheng. 
Anleggets fysiske omfang og tekniske 
standard, men ikke minst kreativiteten, 
samarbeidsevnen og innsatsviljen, kan 
kun betegnes som gigantisk. Som synlig 
bevis på denne heder, tildeles Gursken 
Småbåtlag Båtmagasinets ljugekrakk 
prydet med messingskilt og diplom.»

– Dette var jo fantastiske nyheter!, sier 
Inge-Jonny Hide, sekretær i småbåtlaget og 
en av ildsjelene bak prosjektet. 

GIGANTHAVN 
I LITEN BYGD
Med store doser kreativitet, innsatsvilje 
og evne til organisering blant lagets nær-
mere 60 medlemmer, har Gursken Båtlag 
i Haugsbygda på Sunnmøre etablert en 
fantastisk havn.
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ALT NYTT: På innsi-
den av moloen er det 
anlagt en helt ny havn 
med flytebrygger og  
fasiliteter på land.

MONUMENT: Den 
gamle staken som 
tidligere markerte 
innløpet har blitt 
monument nå som 
molen går helt ut til 
skjæret den sto på.

PENT: En formidabel 
innsats har resultert i 
et svært presentabelt 
havneanlegg i Haugs-
bygda.

ILDSJELER: Viktor 
Hauge (til venstre) 
og Inge-Jonny Hide 
har vært sterkt enga-
sjert i utbyggingen av 
havna.

og svingte seg raskt rundt. I tett samarbeid 
med Kystverket og lokale ildsjeler, ble det 
dumpet lekterlast på lekterlast med stein, 
som i dag fremstår som en komplett, ferdig 
molo som tar av for vær og vind. Dermed 
ble den innerste moloen ved Haugsbygda 
havn forlenget med 280 meter. Samlet har 
båtlaget investert om lag 8 millioner kroner 
i anlegget, hvorav 7 million allerede er betalt 
av medlemmene selv, i tillegg til tusenvis av 
dugnadstimer. I tillegg kommer tilsvarende 
beløp som stat og kommune har skutt inn i 
prosjektet.

EGET TANKANLEGG
– I 2016 fullførte vi også servicebygget med 
teknisk rom, et lite og et stort toalettrom 
som har vaskemaskin/tørketrommel, gang 
og møtelokale med kjøkken og tilhørende 

oppvaskmaskin, koketopp, ventilator og kjø-
leskap, forteller Hide. Og i 2017 kunne de 
også åpne tankanlegg med bensin, diesel og 
avgiftsfri diesel. Båtlaget har dermed topp 
moderne fasiliteter, inkludert mulighet til å 
betale havneavgift med mobilen.

– Som kronen på verket fikk vi også på 
plass to store stokk-ankere på spesiallaget 
sokkel og med staken fra skjæret som vi la 
moloen ut til, ble dette et flott monument 
over hele prosjektet, avslutter Viktor Hauge.


