
Besøk på Redningsskøyta RS 162 i Drøbak 
 

  

I forbindelse med 

Landssaken 2016-2019 

møttes 7 losjebrødre 

fra Losje nr. 51 Folden 

onsdag den 22. februar 

på parkeringsplassen 

ved Myra. Dette er 

brødre som er med i 

«styrket nevnd for 

utadvendt arbeid», og 

ønsket å gjøre seg 

bedre kjent med 

Redningsselskapet og 

deres fartøy.  

Fra Myra reiste vi med to privatbiler til Drøbak. Fra brygga i Drøbak dro vi så 

til sjøs med Redningsskøyta RS 162. 

Vi fikk en tur i Drøbaksundet og fikk testet hastigheten. Dro i retning mot 

Steilene, og så inn til skøytestasjonen på sørvestsiden av Oscarsborg festning 

som ligger på Søndre Kaholmen. Vi ble delt i to grupper hvor maskinsjef 

Holthe Kåsa tok med den ene gruppen og gikk ned i lugaren. En la fort merke 

til at alt var rent og ryddig om bord, og alt var plassert i system slik at det var 

lett å finne frem utstyr osv. Han viste oss hva slags dykkerutstyr de har 

ombord, og fortalte hvilke dykkersertifikater mannskapet er i besittelse av. 

Han nevnte også at mannskapet stadig ble oppdatert innen førstehjelp. 

Jobben i byssa gikk på omgang.  

Vi gikk så inn i maskinrommet hvor maskinsjefen viste oss hovedmotorene 

som var 2x1000 hk Scania D 16. Redningsskøyta har også Vannjet av type 

Rolls-Royce. Skøyta er bygget i aluminium i Sverige og er fra 2015.  

Redningsskøyta på vei til brygga i Drøbak for å hente oss. 

 



Vi byttet så plass med den 

andre gruppen og fikk så 

informasjon av skipsfører 

Skoubo. Han viste oss alt 

navigasjonsutstyr om bord. 

Båten har dobbelt utstyr av 

alt som radar, kartplotter, 

GPS, autopilot samt VHF og 

mye mer. Båten har et 

rulleringssystem hvor 3 

personer er på vakt og 3 av 

til enhver tid. RS 162 har 

vaktområde fra Nesset i 

Bunnefjorden til Slagentangen. Den han en rekkevidde på 400 nautiske mil 

før den må bunkre opp, og han fortalte at levetiden er ca 30 år. Dagens 

hurtiggående fartøyer med planende skrog kalles fremdeles 

«redningsskøyte» (R/S) etter selskapets første båter som var seilfartøyer. 

Når mannskapet var ferdig med informasjonen om skøyta så gikk vi i land på 

Oscarsborg. Vi gikk inn i Redningsselskapet sine lokaler og fikk servert kaffe 

og boller, og for å få informasjon om Redningsselskapet.  

Vi hadde mange spørsmål å komme med, og de svarte utfyllende på alle 

spørsmål som kom fra den lydhøre forsamlingen. 

To blide brødre som er Hans Krugerud og Per Ringstad som 

gleder seg til tur på sjøen. 

Deltakere fra Loge 51 Folden er Webjørn Kaldhusseter, Rolf Sekkelsten, Gunnar Fledsberg, Lars-

Jørgen Skøien, Hans Krugerud, Tor Asbjørn Bjerketvedt og Per Ringstad. 

 



Redningsselskapet ble stiftet i 1891 og hadde i 2016 125 års jubileum. 

Selskapet har ca. 100 000 medlemmer. 

Formålet til Redningsselskapet er å redde liv og å berge verdier på sjøen, 

samt å opprettholde og utføre redningstjeneste langs norskekysten og i 

tilstøtende havområder.  

Siden starten er over 6 300 menneskeliv reddet og over 3 400 fartøy berget.    

Ca 100 000 fartøyer har mottatt assistanse. Redningsselskapet har 50 

redningsskøyter i Norge langs hele kysten fra Hvaler til Vardø.  

De to redningsskøytene RS «Odd Fellow» og RS «Odd Fellow II» er tatt ut av 

daglig tjeneste i Redningsselskapet etter å ha reddet liv og berget verdier i 

over 30 år. Flere andre redningsskøyter i Redningsselskapet er nå også så 

gamle at de må erstattes av nye. 

RS «Odd Fellow III» blir en topp moderne skøyte i Ulstein-klassen med en 

prislapp på ca 40 millioner som skal døpes i april 2019. Den største 

forandringen på den nye båten i forhold til de eldre er at den får en mye 

høyere hastighet og lenger rekkevidde slik at den kan utføre jobber langt til 

havs.  Etter at vi var ferdig med informasjonsmøte reiste vi med RS 162 

tilbake til Drøbak. Vi takket mannskapet for en veldig fin og kunnskapsrik tur. 

Da vi var tilbake i Moss var vi alle enige om at innsamlingsmålet til Losje 51 

Folden skal vi klare. 
 

Med broderlig hilsen 

i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

Rolf Sekkelsten 

  

                                                                            

 

 

 

 

 

 

  


