
Armada Nord2017 

Dette er et forslag til mulige havner underveis. Skipperne i 
skippermøter, med armadaledelsen avgjør selvsagt distanser 

og tidspunkt i forhold til værforhold og mannskap. 

 

 

 



 Skippere i samråd med armadaledelsen bestemmer 
seilingsruten selvsagt ! 
 

 Her er forslag til en mulig seilingsplan, eller steder som kan 
besøkes: 

 
 Stavanger 
 Bergen 
 Florø 
 Måløy 
 Fosnavåg 
 Runde 
 Harøya 
 Kristiansund 
 Frøya 
 Osen 
 Rørvik 
 Brønnøysund 
 Vevelstad 
 Herøy / Øksningan  
 Lovvund 
 Gjærøya 
 Svartisen / Lurøytind 
 Sør-Arnøy 
 Bodø      

Forslag til seilingsplan  
armada Nord 2017 



 Deltagende båter: 
 

 Havbraatt 
 Makrellen 
 Tananger 
 Nordsjø 
 Inger Marie 
 Nilsen  
 Gyda  
 Elisabeth  
 Thrane 
 Afrodite 
 Aurora 

Armada 2017 



 Første dagen brukes til 
klargjøring, fordeling av 
køyer, innkjøp av proviant 
og utstyr 

 Inndeling i vaktlag om bord, 
som roterer mellom 
dekksvakt, arbeidsvakt og 
frivakt 

 Deltagende båter starter fra  
Sandnes etter felles åpning 
og grillfest kl 20:00  

 Skipperne drøfter 
avreisetidspunkt i forhold til 
vær og mannskap 

 Nattseilas som følger leia til 
Bergen 

 De siste deltagende båtene 
slutter seg til armadaen 
underveis 

Avreise fra Sandnes 
fredag 16.juni 



 Vi ankommer bryggen i 
Bergen lørdag kveld og 
vurderer en kort bytur. 

 Seiler videre nordover for 
overnatting ved Knarvik 
fergekai. 

Bergen  
lørdag 17.juni 



 Dette er en nedlagt fergekai, som brukes til hurtigbåt/ 
passasjertrafikk og parkeringsplass for biler. 

 Vi ankommer lørdag kveld og seiler videre søndag 
morgen. 

 Solide betongkaier, relativt høye, med gode pullerter, 
anbefaler god fendring. 

 Lett adkomst til E39 hvis behov. 

 Nærhet til Knarvik sentrum. 

 Det er ingen rutebåt trafikk under vårt besøk. 

Overnatting ved Knarvik fergekai 



 Vi ankommer Florø sent på 
kvelden og får tilgang på 
dusj/vask av 
sjøspeidervenner.  

 Proviantering vil være 
aktuelt etter frokost. 

 

Florø 
søndag 18.juni 



 Florø er et naturlig knutepunkt på vestlandet. 

 Etter frokost er det mulig å proviantere og handle det 
man mangler….. 

 Vi satser på gode havneforhold i denne livlige 
havnebyen ! 

Overnatting i Florø 



 Ankomst Måløy eller Selje, 
før Stadt vurderes. 

 Vi fortsetter til Fosnavåg 
hvis været tillater kveld/natt 

 Selje kloster kan besøkes 
hvis naturlig 

Måløy / Stadt 
mandag 19.juni 



 Været bestemmer om vi overnatter i Måløy eller i 
Fosnavåg. 

 Kryssing av Stad er årsaken til disse vurderingene som 
taes av skippermøte underveis. 

 Måløy er en god fiskerihavn, med flere muligheter 

 Fosnavåg er en god fiskerihavn med alternative kaier 
for overnatting. 

Overnatting Måløy eller Fosnavåg 



 Underveis besøker vi 
fuglefjellet på Runde 

 Vi kan besøke Ålesund 
 Vi får oppleve hvalstasjonen 

til «Kato» med 
smaksopplevelser !  

Harøya 
tirsdag 20.juni 



 Vi overnatter ved Finnøy havstuer som ligger like ved 
Steinshamn. 

 Her finnes hotell og restaurant med sjel og sjarm ! 

 Broforbindelse til Harøya 

 Vi får servert en helt spesiell smaksopplevelse fra 
hvalfangstselskapet Myklebust hvalprodukter ! 

Overnatting ved Finnøy havstuer 



 Byen som ligger fordelt 
på fire øyer, med masse 
maritim historie  

 Mellomverftet er verdt 
et grundig besøk 

 Bytur og dusj/vask 

 

Kristiansund 
onsdag 21.juni 



 Informasjon om Mellomverftet og klippfiskens 
historie blir presentert av Tore Pedersen fra 
Mellomverftet, etter frokost neste dag. 

 Fortøying av fartøyene på området, regner vi med at 
løser seg ved hjelp av kjekke folk i kystlaget. 

 Kystlaget forbereder seg på årets landsstevne i byen. 

 Muligheter for proviantering og handel i byen. 

 

 

 

Overnatting i Kristiansund 



 I øyriket Hitra og 
Frøya er det mange 
mulige havner 

 Store 
fiskeforekomster og 
mye oppdrett av laks 

 Hjortebestanden er 
spesielt stor i 
området 

Hitra / Frøya 
torsdag 22.juni 



 Eli Kristin ønsker oss velkommen på bryggeanlegget til 
Rabben marina og restaurant. 

 Muligheter for strøm, og forfriskninger på land… 

 Rabben marina er et nytt flott tilskudd til aktiviteten på 
Sistranda på Frøya.  

 Dansebandet “Ole Ivars” kommer hit neste dag, så vi seiler 
videre etter frokosten….. 

 Sistranda er senteret på Frøya med butikker og handel. 

 Forbindelse til Trondheim med buss og båt. 

Overnatting ved Rabben marina 



. 

Osen / Sandviksberget 
fredag 23.juni 

Sikker fiskerihavn, med 
muligheter for dusj og vask 



 Vi er velkommen på kaien til Hepsø Rederi og 
notservice. 

 Dette er en solid industrikai med gode pullerter. 

 Matvarebutikken er åpen til 1800 på fredag, og åpner 
lørdag 1000 

 Osen kommune er et trivelig sted, med kjekke 
mennesker ! 

Overnatting ved Sandviksberget 



 Her møtes 
nordgående og 
sørgående 
Hurtigrute. 

 Fiskerihavn med 
tilhørende tilbud. 

 Proviantering 

 

 

 

 Rørvik 
lørdag 24.juni 



 Vi forsøker å legge oss på østsiden av “kystmuseet midt / 
norveg” og på flytebrygga i enden av kaien. 

 Kreativ fortøyning forventes…. 

 Museet er åpent fra 10:00, restauranten har åpent til 22:00 

 Kaien til Rørvik garn i Havnegata 8 kan også benyttes. 

 Rørvik er en aktiv by, med mange muligheter. 

 Møtested for Hurtigruten, flyforbindelse til Trondheim 

 Her møter vi “Elisabeth” av Flekkerøy 

Overnatting i Rørvik 



 Torghatten er kjent 
for sitt utseende… 

 Byen er koselig og i 
vekst for tiden.. 

 Fine havneforhold 
og noen butikker… 

 

Brønnøysund 
søndag 25.juni 



 Torghatten kan gjerne besøkes, det er mulig å 
landsette ved flytebrygga på østsiden. 

 Vi ligger ved gjestebryggene midt i byen ! 

 Dette er flytebryger og det kan være trangt om 
plassen, men dette finner vi løsning på…. 

 Strøm og dusj og vaskemaskin…. 

 Nå er vi midt i byen med alle muligheter. 

 Aktuelle steder å besøke på ferden videre kan være 
Vega (kai på nordsiden), Forvik handelssted bl.a. 

Overnatting i Brønnøysund 



 Vi besøker flere 
kjente steder 
underveis 

 Vi får omvisning i et 
stort automatisk 
lakseslakteri på 
Herøy 

 Vi besøker 
notbøteriet på 
Øksningan 

 Herøy 
mandag 26.juni 



 Vi får bruke kaien til Mørenot Øksningan. Dette er en 
bedrift som leverer nøter til fiskeri og 
oppdrettskunder, med solid kai. 

 En levende bedrift med aktive kjekke folk som ønsker 
oss velkommen på besøk. 

 Tilgang på strøm, vann, toalett. 

 Vi spaserer til Marine Harvest som ønsker oss 
velkommen til omvisning i sitt moderne lakseslakteri.   

Overnatting på Øksningan 



 Vi kan seile innom 
Lovvund på vei mellom 
alle øyene i Helgeland 

 Kokkens festmiddag blir 
servert på Sørgjærvågøya 

Gjærøya 
tirsdag 27.juni 



 Rødøy FSK Sjø stiller opp med fortøyningsmuligheter. 

 Vi blir kjent med våre nordligste kollegaer og 
speidervenner. 

 Fritjof er kjent for å lage fantastisk god mat og god 
stemning ! 

Overnatting på Gjerøya 



 Svartisen lar seg 
besøke sjøveien 

 Vi tar turen 
innover 
Nordfjorden og 
studerer isbreen 
på nært hold 

 Lurøyfjellet kan 
bestiges på 
veien utover  

Svartisen 
onsdag 28.juni  



 Vi kan seile tilbake til våre venner på Gjerøya 

 

 HVIS vi må forskyve seilingsplanen tidligere på toktet, 
kan denne natten/dagen utgå……. 

 

Overnatting på Gjerøya 



 Sørarnøy er 
kjent for sine 
hvite strender 

 Vi legger oss 
her siste 
kvelden før 
målet, for å 
gjøre fartøyene 
klare til 
ankomst neste 
dag 

Sør-Arnøy 
torsdag 29.juni 



 50 meter flytebrygge i svært skjermet farvann er klar 
til å ta oss imot. 

 Vi blir filmet med drone på vei inn til Krokholmen ! 

 Tilgang på dusj og toalett (mulig kø…) 

 Her gjør vi oss klar for morgendagens ankomst til 
Bodø 

Overnatting på Krokholmen 



 Armadaen kommer seilende med full flagging til Bodø havn 

Bodø 
fredag 30.juni 



 Prisene for sommerens armada seilaser går til dekning av mat, 
havneavgifter, drivstoff og opplevelser underveis. Vi gjennomfører 
selvfølgelig nøkternhet og fornuftig økonomistyring, slik at så mange som 
mulig skal få anledning til å være med. 

 Påmelding til din troppsleder / gruppeleder 
 Prisene tar utgangspunkt i 200.- pr.person/ pr.døgn 
 Seilasen fra Tananger til Bodø koster kr 2800.- 
 Seilasen fra Bodø til Tananger koster kr 2800.- 
 Seilasen hjem fra leiren begynner når leiren er avsluttet, lørdag 9.juli Denne 

seilingsruten går fra Bodø, via Lofoten, for deretter å følge tilnærmet 
samme/ motsatt rute hjemover. Beregnet hjemkomst ca 25.juli 
 

  OBS: Begrenset antall plasser ! 

Påmelding og priser 


