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HJERTELIG VELKOMMEN
TIL HAVNELANGS 2017
Vi åpner havnen og inviterer havneaktører til å vise seg frem
og dele kunnskap om alt som skjer i en havn – for deg!
Dette blir en gratis havnefest for små og store, hvor hele havneringen,
fra konserthuset til oljemuseet, f ylles av 53 spennende maritime
aktiviteter. For eksempel: Besøk et supplyskip og mange andre fartøy,
se dykkere i aksjon, gå om bord på de gode, gamle skipene våre eller ta
en tur med Eliasbåten. Prøv roing, vannscooter, seiling eller sjøspeiding.
Se hunder fra Tollvesenet i aksjon, og kom om bord i politibåten.
Bli med på fiskekonkurranse!
Husk stempelkonkurransen med flotte premier bakerst i heftet.
Med vennlig hilsen

Merete Eik
havnedirektør

Stavanger Port festival 2017

The Port of Stavanger invites the public to experience all the port has to offer on
Saturday June 17th between 11:00 and 15:00. The festival stretches from Stavanger
Concert Hall to the Norwegian Petroleum Museum, is suitable for all ages and
participation free of charge. Watch customs dogs on assignment, enjoy the sound of old
engines, take a look around the policeboat, meet Elias the little rescue boat, join a diver
at work or visit the old fireboat Nøkk, and many more activities.
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Besøk et supplyskip

Har du noen gang lurt på hva som skjer på et supplyskip? Bli med om bord
og hør mannskapet fortelle hvordan dette høyteknologiske skipet brukes.
Simon Møkster Shipping

2 Ta et kranførerbevis

Kom og få deg et kranførerbevis! Ved hjelp av små kraner skal du vise
at du kan flytte en last trygt og sikkert gjennom ulike hinder. Du får opplæring, blir eksaminert av kvalifiserte kranførere, og får utdelt et personlig
kranførerbevis. Vi deler ut badeballer til alle barn så langt lageret rekker.
Norsea

3 Tollvesenet med narkotikahunder

Lær mer om narkotikahunder og se hvordan Tollvesenets spesialtrente
hunder kan finne narkotika. Hør hvordan hundene og tollerne utdannes,
og ta en prat med personell om innførsel av varer.
Tollregion Vest-Noreg

4 Norges smarteste havneterminal

Ansatte ved Norges smarteste havneterminal, Westport, forteller deg
hvordan en moderne godshavn opererer. Små (og store!) barn kan ta
“trucklappen” med våre små radiostyrte trucker.
Westport

5 Bli kjent med Risavika Havn

Å flytte godsstrømmer fra vei til sjø ved å tilrettelegge for en effektiv logistikk, er et felles ansvar for Risavika Havn og fremtredende industri i regionen.
Besøk oss og se hvordan en av Norges største godshavner drives. Vi byr på
vaffelkaker og kaffe, konkurranser og premier.
Risavika Havn
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6 Bli kjent med Stavangerregionen Havn

Med Havnelangs ønsker vi å vise deg et mylder av aktiviteter og gjøremål
i og ved havnene i Stavanger og omegn. Kom innom og få innblikk i vår
hverdag. Vi byr på havnevann, kaffe og selvfølgelig båtis. Det blir ansiktsmaling, premier og gule ballonger til barn i alle aldre.
Stavangerregionen Havn
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Havneaktivitet

8 Se avfallet ditt som ressurs

Stena Recycling er det nærmeste vi kommer dagens “Transformers”.
Se hva ditt avfall er blitt endret til, test vår mini-grabbmaskin og prøv
å fange de populære “Stena-spinners”. Vi serverer brus og karameller.
Stena Recycling

G Bli bedre kjent med havnen

Møt våre guider ved havnekontoret og lær mer om Stavangerregionen
Havn. Det blir guided byvandring i gamle Stavanger kl. 12.00 og kl. 14.00.
Guidecompaniet

9 Hva er en Los Oldermann?

Svaret finner du hos Kystverket. Kom og møt en vital og spennende etat
som forestår sikkerhet og beredskap til sjøs. Vi ønsker velkommen om bord
i L/K “Stavern”, hvor du kan få et innblikk i hvordan vi jobber og bli med
på vår quiz/spørrekonkurranse.
Kystverket

10 Se et av landets største fredede skip

Velkommen om bord i Stavangers byskip M/S Rogaland. Vi serverer mat og
drikke. Tauverkstedet og Stavanger Søemandsforening’ shantykor opptrer.
M/S Rogaland

11 Lyden av god, gammel motor

Tungenes motorgruppe har en av Norges største samlinger av gamle
motorer. Kom innom og se, hør og lukt disse gode, gamle båtmotorene.
Tungenes motorgruppe

12 Norges eldste lokalruteskip

Riskafjord II ble bygget i 1864, og gikk i rutefart mellom Stavanger og
Hommersåk. Riskafjord inviterer om bord på omvisning og havnecruise.
M/S Riskafjord II

13 Havnetur for seniorer med Hundvaag 1

Gjester fra Skipper Worse og andre interesserte inviteres på tur. Det blir
avgang hver time fra Vågen, forbi Østre havn, Sølyst, Engøyolmen, Natvigs
Minde, Rosenberg og Stavanger konserthus - med retur til Vågen.
Engøyholmen Kystkultursenter

14 Besøk havseileren Wyvern

Wyvern ble konstruert av Colin Archer som en eksklusiv turbåt for havseilas.
Navnet Wyvern er gammelt og knyttet til en fryktinngytende flyvende
drage fra de engelske eventyrene. Wyvern ble sjøsatt 10. august 1897.
MUST og Tall Ship Race 2018

15 Besøk Anna af Sand, et av Europas eldste flytende skip

Skipet ble sjøsatt i Hardanger i 1848, og satt på land for ombygging i 1896.
Etter ombyggingen ga eieren båten samme navn som kona si, Anna. Like
etter ble båten solgt til Sand. Siden har hun båret navnet Anna af Sand.
MUST

16 Båtbygger eller hermetikkarbeider?

Bygg din egen båt og seil med den i bassenget! Se på gjenstander vi har
funnet i sjøen, besøk Norsk hermetikkmuseum og lær å legge fisk i boks.
Det blir smaksprøver og salg av sardiner. Husk å ta en fiskerselfie før du går!
MUST
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17 Small Ships Race

Kom og blir med på Small Ships Race! Her får du teste farten til småbåter,
kjøre om kapp mot far eller mor og prøve deg på trossekasting.
Frisk Luft

18 Bli kjent med politibåten

Rogaland Politidistrikt viser sin superraske og anvendelige RIB. Møt de som
gjør fjorden trygg og lær om utstyret de bruker i jobben sin. Hvis båten
ikke ligger ved kai når du kommer, så er den ute på viktig politioppdrag.

23 Kan fisker bli sjøsyke?

Velkommen om bord i fiskebåten «Panser» og få punch, te, pølser og kaker.
Kom og se hva som er inne i fisken, hør om løsninger på marin forsøpling
og lær om fiskehelse fra økologer, biologer og designere. Kl. 13 og 14 blir
det ryddeaksjon med barna langs Vågen.
Sea Sick Fish

24 Sjømat rett fra båten

Rogaland Politidistrikt

Kom og smak på havets delikatesser. Kjøp fersk sjømat fra fiskerne og
dingle med beina på kaikanten mens du piller reker og knuser krabbeklør.

19 Kom og kikk på sjøens råeste kjøretøy

25 Den beste fisken

Vannscootere med motoreffekt opp til 315 hk, topphastighet på 100 km/t
og tankkapasitet på 95 liter. Lær om de nye vannscooterreglene.
Sea-Doo

20 Sjøspeiding

Speiderne fra Engøyholmen KFUK-KFUM viser hva sjøspeiding er: seiling,
samhold, samarbeid, sjøvett, sikkerhet og sosialt. Det er båtpuss, båtbruk,
båtliv, tokt, turer og leirer. Det er også tro, tvil og tillit.

Hvor mye kan du om fisk og sjømat? Ta quizen på fiskedisken Torjå og
lær å pille reker av proffene. Få tips om tilberedning og oppbevaring
av råvarene fra havet, og smak lekre retter av lokale og kortreiste råvarer.
Fisketorget

26 Hva ligger på bunnen

På havbunnen ligger det mye rart. Se hva dykkerne finner i Vågen
når de rydder bunnen.

Sjøspeiderne i Stavanger

Jæren dykkersenter

21 Sjekk ut kajakk-polo

27 Hvor fort går en ribb?

Stavanger kjakklubb byr på den utradisjonelle vannaktivteten kajakkpolo.
Kom og få gode tips til kajakkturer og se på de siste kajakkmodellene.

Med raske RIB-båter kan turen bli en fartsfylt opplevelse. En spennende,
frisk og ramsalt måte å oppleve Ryfylke og skjærgården på.

Stavanger Kajakklubb

Fjord Event

22 Ro ro ro din båt

28 Besøk skonnerten Frøya

Tidligere var det å ro en viktig del av hverdagen til de fleste som bodde
langs kysten. Da motoren ble vanlig, forsvant årebruken nesten helt.
Kom og oppdag gleden det er å ro en tradisjonsbåt og ta roknappen.
Rygja kystlag og Engøyholmen
6
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Om bord i Frøya kan du bli kjent med Natvigs Minde og aktivitetene der.
De forteller blant annet om sin spennende sommerleir for unge mellom
9 og 13 år, og tar imot påmeldinger dersom det er ledige plasser. Tør du
å klatre i Frøyas mast? Du er invitert på nystekte sveler med hvit smørkrem.
Natvigs Minde / Frøya
PROGRAM 2017
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KART
Mer enn 50 aktiviteter
for hele familien!
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25 Den beste fisken
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28 Besøk skonnerten Frøya
29 Havneaktivitet
30 Med Rødne på Lysefjorden i 40 år
31 Cruise
32 Miljøvennlige skip
33 Friluftslivets voktere
34 Havneaktivitet
35 Skagen Brygge Hotell
36 Hvem er den beste fiskeren?
37 Sjøens perler
38 Kom om bord i en gammel isbryter
39 Kystens dronning
40 Gjenoppdag hydrofoilen Expressen
41 Den gamle brannbåten Nøkk
42 Med brannvesenet på jobb
43 Ærverdige kjøretøy
44 Sjøens sterkeste
45 Havneaktivitet
46 Kom om bord i Kystvaktskipet TOR
47 Hvordan kaste en livbøye?
48 Finn frem på sjøen
49 Lær om sikkerhet til sjøs
50 Brislingsskuta “Rapp”
51 Best under vann
52 Lær om bergarter og mineraler
53 Bak scenen med Mowgli
INFO Snakk med oss
i Stavangerregionen Havn
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29 Havneaktivitet
30 Med Rødne på Lysefjorden i 40 år

Rødne Fjord Cruise ønsker velkommen ombord i Rygerøy. Ta knutekurs
og bilde av deg selv med kapteinslue i kapteinstolen. Det blir satt opp
et ekstra Fjordcruise til Lysefjorden og Preikestolen, og alle som viser frem
heftet til Havnelangs får 50 % rabatt på ordinær pris. Første mann til mølla!
Rødne Fjord Cruise

31 Cruise

I en ekspanderende turistnæring kan du få cruiseopplevelser i så godt som
hele verden. Kom innom og hør mer!
Carica Cruiseeksperten

32 Miljøvennlige skip

Besøk Fjord Line og lær om de miljøvennlige skipene. Prøv lykkehjulet hvor
du kan vinne gavekort på 2-dagers cruise, badebåt og kortstokk. Vi deler
også ut materiell i Fjord Line-poser.
Fjord Line

33 Friluftslivets voktere

Besøk oss om bord på Ryfri og hør hvordan skjærgårdstjenesten holder
kysten ren. Få informasjon om båtutfartsområder i Ryfylke og friluftrådets
engasjement innen folkehelse. Det blir smak av spennende naturnær mat.
Ryfylke Friluftsråd og Stavanger Dykkerklubb

34 Havneaktivitet
35 Skagen Brygge Hotell

36 Hvem er den beste fiskeren

Lær om Rogalands marine fauna og prøv deg som sportsfisker. Nord-Jæren
Havfiskeklubb gir premie til den som tar flest antall fisk og den største
fisken innen fristen. Ta med egen stang, eller lån en av fiskeklubben.
Nord-Jæren Havfiskeklubb

37 Sjøens perler

Besøk to av sjøens perler. “Herborg” og “Duen” ligger til kai og oser av stolt
historie. Kom om bord i disse flotte skutene og hør historier fra de syv hav.
Rygja Kystlag

38 Kom om bord i en gammel isbryter

Poseidon II er bygget i Amsterdam i 1958, og gikk som isbrytende
redningskrysser i Østersjøen. Den har vært brukt som ekspedisjonsfartøy,
vaktskip ved Ormen Lange og øvelsesskip for den maritime høyskolen.
Skoleskipet Poseidon II

39 Velkommen ombord i kystens dronning

Bli med på omvisning på veteranskipet MS Sandnes. Det blir enkel
servering, underholdning og visning av film.
MS Sandnes

40 Gjenoppdag hydrofoilen Expressen

Det Stavangerske Dampskibsselskap har i 160 år satt sitt preg på havnelivet
i Stavanger og omegn. Vi inviterer til et minicruise med en av Norleds katamaraner og tar turen rundt byøyene. Dere får høre om fjordabåten og hydrofoilen Ekspressen som bidro til en revolusjon i passasjertrafikken i 1961.
Det Stavangerske Dampskibsselskap

Besøk oss under Havnelangs og smak på vår ettermiddagsbakst.
Ta en selfie med vår piccolo og smak på hans nystekte lapper.
Clarion Collection Hotel Skagen Brygge
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41 Den gamle brannbåten Nøkk

Brannbåten Nøkk ble levert fra Rosenberg Mekaniske Verksted 11. september
1939. Etter 65 års drift gikk Nøkk ut av tjeneste i 2004. Kom om bord og hør
om alt denne viktige pensjonisten har vært med på. Her kan du også lære
mer om hva som foregår på Natvigs Minde og Engøyholmen.
Engøyholmen Kystkultursenter

42 Med brannvesenet på jobb

Få omvisning i “Vekteren”, prøv å spyle med slangen fra en brannbil og prøv
veteranbrannbilen Pirsch rundt Tollboden. Dykkerbilen er med på kaien.
Barn inviteres på fisking, men hva får de på snøret?
Rogaland Brann og Redning IKS

43 Gamle, flotte brannbiler

Her kan du prøve å sitte bak rattet på ærverdige kjøretøy fra gamle dager.
Møt ekte bilentusiaster og veteranbilene deres.

47 Har du noen gang kastet en livbøye?

Vi inviterer publikum til å forsøke seg på å kaste livbøye. Vi har markører
i vannet og har også med en quiz med spørsmål knyttet til sikkerhet ved
og på sjøen. Tryg er stolt sponsor av Elias-båten som ble sjøsatt i går.
Tryg Forsikring

48 Finn frem på sjøen

Kartverkets sjødivisjon kartlegger norske kyst- og havområder hver eneste
dag. Under Havnelangs har vi fokus på sjøsikkerhet og opplæring for barn
der de lærer å lese og bruke et sjøkart. Du vil lære å lese dybde i kartet,
finne grunner og finne posisjon i kartet som kan oppgis i nødstilfeller.
Du vil lære å forstå symboler i kartet, lage en rute og planlegge en seilas.
Kartverkets sjødivisjon

49 Lær om sikkerhet til sjøs

44 Sjøens sterkeste

Velkommen om bord i RS 151 Sjømann, Redningsselskapets skøyte i Ryfylket.
Det blir quiz, knutekonkurranse og mann-over-bord-øvelse. Storsjarmøren
Elias kommer også og det blir Elias-kjøring for store og små. Er vi ikke der
når du kommer så er det fordi det er noen på sjøen som virkelig trenger hjelp.

MS Uglen

50 Brislingsskuta “Rapp”

Gammelbilens venner

Kom ombord i en skikkelig arbeidshest. MS Uglen løfter alt den får kroken
i. MS Uglen er et kjent og kjært syn i havnebassenget i Stavanger.

Redningsselskapet

Kystvaktskipet KV TOR ligger til kai og ønsker publikum velkommen ombord.

MS “Rapp” er en kravellbygget skøyte fra 1913. Fartøyet har blitt brukt
til brislingsfiske, sildefiske, frakt av sild og fiskeoppdrett fram til tidlig på
1990-tallet. Da var fartøyet i elendig forfatning, og omfattende reparasjoner
ble gjort i de neste 10 år med tanke på å bevare fartøyet. Deretter ble
fartøyet brukt som turbåt fram til dagens eier overtok fartøyet i 2008.

Kystvaktskipet KV TOR

Brislingskuta “Rapp”

45 Havneaktivitet
46 Kom ombord i kystvaktskipet TOR
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Vinn flotte premier ved å få
flest mulig stempelavtrykk!
51 Best under vann

Yrkesdykkere fra EB Marine inviterer deg med under vann. Via kameraoverføring kan du se hvordan dykkerne jobber. På Havnelangs gjør de
vedlikehold av skaftene til oljemuseet og kaifundamentene. De har med
seg en gammel dykkerklokke og du kan prøve utstyr som yrkesdykkerne
brukte før i tiden.
EB Marine

52 Lær om bergarter og mineraler

Bli med på løypa gjennom Geoparken og identifiser de ulike bergartene.
Det blir deltakerpremie og premie til de beste besvarelsene. I tillegg blir
det stand med ulike mineraler og bergarter, hvor du kan se på mineraler
gjennom mikroskop og oppleve dem på en helt ny måte. Har du vært
oppi en ekte livbåt? Museets livbåt ligger til kai klar til utforsking.
Norsk Oljemuseum

Ta med deg programmet havnelangs og få et stempelavtrykk på hver post du besøker.
Jo flere stempler, dess større sjanse til å vinne. Alle som har flere enn 20 stempler blir
med i trekningen. Spør etter stempel på postene du besøker. Bonus: Du får to stempler ved
å besøke Stavangerregionen Havn og Oljemuseet. Når du er ferdig med din tur havnelangs,
leverer du programmet på en av de tre informasjonspostene langs løypa.
Win prizes by collecting a stamp from each exhibitor you visit. You need at least 20 stamps
to enter the prize draw. You get two stamps by visiting the Port of Stavanger office and the
Norwegian Petroleum Museum. Fill out your details and hand the leaflet in at any one of
the three information points along the festival stretch.

NAVN			

TELEFON

ADRESSE

53 Bak scenen med Mowgli

Besøk årets sommerteater som spilles i Geoparken. Kom og hils på
skuespillere og regissøren. Hvordan er det egentlig å spille teater?
Årets forestilling er Jungelboken og sjansen for å treffe Mowgli er stor.
Kulturkompaniet og Rogaland Teater

Tegneutstilling

Tegneutstillingen “tegn din drømmebåt” ved post 6.
Vinneren kåres kl. 13.00 ved post 6.

Lurer du på noe?

Spør oss i Stavangerregionen Havn. Du finner oss på stand 6 og kledd
i gult langs hele Vågen.
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E-POST

Husk å fylle inn navn, adresse, e-post og telefonnummer. Vinnerne blir trukket i etterkant
av arrangementet, og annonsert på Facebook-sidene til Havnelangs 2017.
Noen av premiene:
- Cruise for inntil 4 personer med Fjord Line
- Weekend hos Skagen Brygge Hotell for 2 personer
- Radiostyrt båt
- Redningsvester
- Årskort på Oljemuseet
+ mange mange flere.
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Vinn flotte premier ved å få
flest mulig stempelavtrykk!
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Få et stempelavtrykk på hver post du besøker. Jo flere stempler, dess større sjanse
til å vinne. Alle som har flere enn 20 stempler blir med i trekningen.
Husk å fylle inn navn, adresse, e-post og telefonnummer på side 15.
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