
Samseilas fra 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 
 Hitra / Frøya 
 Osen 
 Rørvik 
 Brønnøysund 
 Sandnessjøen  
 Meløy / Støtt 
 Å i Lofoten 
 Svolvær 
 Helnessund / Steigen 
 Bodø      

Forslag til seilingsplan  
armada Nord 2017 



 Deltagende båter: 
 
 Tananger 
 Makrellen 
 Nordsjø 
 Nilsen  
 Gyda  
 Elisabeth  
 
 Flere….?? 

Armada 2017 



 Vi forlater landsleiren, og seiler sammen på opplevelse sørover  

Bodø 
avreise lørdag 8.juli 



 Gode havneforhold med hurtigbåtforbindelse i havna 

Helnessund / Steigen 
søndag 9.juli 



 En av de meste kjente fiskerihavner må vi selvfølgelig 
benytte, når vi er midt i Lofoten 

Svolvær 
mandag 10.juli 



 Sydspissen er et yndet reisemål for mange turister 

Å i Lofoten 
tirsdag 11.juli 



 Etter kryssing av Vestfjorden er det godt å komme til 
trygg havn på kysten igjen. 

Støtt eller Meløy 
onsdag 12.juli 



 Vi seiler innom Lovvund 
på vei mellom alle øyene i 
Helgeland 

 Kokkens festmiddag blir 
servert på Sørgjærvågøya 

Gjærøya 
torsdag 13.juli 



 Vi besøker flere 
kjente steder 
underveis 

 Kanskje får vi 
besøke et stort 
automatisk 
lakseslakteri 

 Vi besøker et bøteri 
på Øksningan 

Sandnessjøen / Herøy 
fredag 14.juli 



 Torghatten er kjent 
for sitt utseende… 

 Byen er koselig og i 
vekst for tiden.. 

 Fine havneforhold 
og noen butikker… 

 

Brønnøysund 
lørdag 15.juli 



 Her møtes 
nordgående og 
sørgående 
Hurtigrute. 

 Fiskerihavn med 
tilhørende tilbud. 

 Proviantering 

 

 

 

 Rørvik 
søndag 16.juli 



. 

Osen / Sandviksberget 
mandag 17.juli 

Sikker fiskerihavn, med 
muligheter for dusj og vask 



 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 
tirsdag 18.juli 



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

 Mellemverftet er verdt 
et grundig besøk 

 Bytur og dusj/vask 

 

Kristiansund 
onsdag 19.juli 



 Underveis besøker vi 
fuglefjellet på Runde 

 Vi kan besøke Ålesund 
 Vi får oppleve hvalstasjonen 

til «Kato» med 
smaksopplevelser !  

Harøya 
torsdag 20.juli 



 Ankomst Måløy eller Selje, 
før Stadt vurderes. 

 Vi fortsetter til Fosnavåg 
hvis været tillater kveld/natt 

 Selje kloster kan besøkes 
hvis naturlig 

Måløy / Stadt 
fredag 21.juli 



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

 Proviantering vil være 
aktuellt. 

 

Florø 
lørdag 22.juli 



 Vi ankommer bryggen i Bergen 
lørdag ettermiddag og tar en 
kort bytur 

 Seiler videre nordover for 
overnatting ett sted i 
straumane…. 

Bergen  
søndag 23.juli 



 Skipperne drøfter 
avreisetidspunkt i 
forhold til vær og 
mannskap 

 Nattseilas som 
følger leia til 
Bergen 

 ankomst Tananger / Sandnes 
mandag 24.juli 

 



 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 er ikke endelig avklart, men vil nok ligne noe på seilasen andre 
veien. Beregnet hjemkomst ca 25.juli 
 

  OBS: Begrenset antall plasser ! 

Påmelding og priser 


