HAVNELANGS
S TAVA N G E R
15. JUNI

11:00-15:00

program

58°58’19.6”N 5°43’37.1”E

HJERTELIG VELKOMMEN
TIL HAVNELANGS 2019
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, fylles av 47 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 dykkere pusse propellen på båten Rogaland,
og kom om bord i politibåten.
Husk konkurransene bakerst i heftet.
Med vennlig hilsen

Merete Eik
havnedirektør

Stavanger Port festival 2019

The Port of Stavanger invites the public to experience all the port has to offer on
Saturday June 15th between 11:00 and 15:00. The festival stretches from Stavanger
Concert Hall to the Steinkar pier, 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 det er som skjer på et supplyskip? Bli med
om bord og hør mannskapet fortelle hvordan dette høyteknologiske skipet
brukes.
Simon Møkster Shipping

2 Havneaktivitet
3 “Kjør” en kran
Kom til oss og prøvesitt i en kran og få følelsen av å være en ekte kranfører.
Vi har i tillegg en overraskelse på lur til alle barna som vi deler ut så langt
lageret rekker.
NorSea Stavanger

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 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
konkurranser med fine premier og en overraskelse til barna som kommer
innom.
Stavangerregionen Havn IKS
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6 Best under vann
Yrkesdykkere fra EB Marine inviterer deg med under vann. Via kameraoverføring kan du se hvordan dykkerne pusser propellen på Rogaland. De
har med seg en gammel dykkerklokke og du kan prøve utstyr som
yrkesdykkerne brukte før i tiden.
EB Marine

7

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 Gamle Rogaland

8 Bli med en tur tilbake til vikingtiden
Viking House er et virituelt reality-basert opplevelsessenter i verdensklasse
som har et spesielt fokus på regionens rike og unike vikinghistorie. Gå om
bord i det virituelle skipet og bli med på et spennende eventyr.
Viking House

9 Se avfallet ditt som ressurs
Stena Recykling er det nærmeste vi kommer dagens “Transformers”. Se hva
ditt avfall er blitt endret til, test vår minigrabbmaskin og prøve å fange de
populære “Stena-spinners”. Vi serverer brus og karameller.
Stena Recykling

10 Havneaktivitet
F Foodtrucks
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11 Lyden av god, gammel motor
Tungenes motorgruppe har en av Norges største samlinger av gamle
motorer. Kom innom for å se, høre og lukte på disse gode, gamle
båtmotorene.
Tungenes motorgruppe

12 Fremtidens reisemåte
I dag kan du få en fin båtopplevelse i havnebassenget i en av våre fine
veteranbåter. I framtiden kan dette bli måten du velger å reise til og fra
byen: i en rask og elektrisk vannbuss. Behagelig, effektivt og miljøvennlig!
Under Havnelangs får du vite mer om prosjektet som pågår.
Vannbuss

13 Prøv deg som hermetikkarbeider
Velkommen til Stavanger Maritime Musum og Hermetikkmuseet. Bygg din
egen båt, og test den i bassenget. Prøv deg som hermetikkarbeider og legg
brisling i hermetikkbokser.
MUST

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

15 Se lastebiler fra gamle dager
Indre vågen var før i tiden en aktiv logistikkhavn for handel og varetransport.
Disse gamle «sliterne» jobbet seint og tidlig med frakt og logistikk i indre
havn. Kom å ta en titt på lastebilene som gjorde jobben den gang.
Transporthistorisk forening
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16 Finn frem på sjøen
Kartverkets sjødivisjon kartlegger norske kyst- og havområder hver eneste
dag. Under Havnelangs har vi fokus på sjøsikkerhet og opplærig 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

17 Sjømat rett fra båten
Kom og smak på havets delikatesser. Kjøp fersk sjømat direkte fra fiskerne
og dingle med beina på kaikanten mens du piller reker og knuser
krabbeklør.
Fiskebåter

18 Vet du hva en saltomortale er?
Kom og se Stavanger Stupeklubb by på en ordentlig saltomortale,
stupeoppvisning og ablegøyer fra 4- og 6-metern.
SVG Stupeklubb

19 Den beste fisken
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

20 Hvor fort går en RIB?
Med raske RIB-båter kan turen bli en fartsfylt opplevelse. En spennende,
frisk og ramsalt måte å oppleve Ryfylke og skjærgården på.
Fjord Events
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21 Hva ligger på bunnen
På havbunnen ligger det mye rart. Se hva dykkerne finner i Vågen når de
rydder bunnen.
Jæren Dykkersenter

22 Besøk skonnerten Frøya
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

23 Vet du hvordan du slukker en brann?
Kom og besøk byens voktere. Ta på deg VR brillene og lær om
brannslokking.
Securitas

24 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 viktige
politioppdrag.
Rogaland Politidistrikt

25 Kom og kikk på sjøens råeste kjøretøy
Vannscootere med motoreffekt opp til 315 hk, topphastighet på 100 km/t
og tankkapasitet på 95 liter. Lær om de nye vannscooterreglene.
Sea-Doo
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Nesten 50 aktiviteter
for hele familien!
1 Besøk et supplyskip
2 Havneaktivitet
3 Kjør en kran
4 Norges smarteste havneterminal
5 Bli kjent med Stavangerregionen Havn
6 Best under vann
7 Se et av landets største fredede skip
8 Bli med en tur tilbake til vikingtiden
9 Se avfallet ditt som ressurs
10 Havneaktivitet
F Foodtrucks
11 Lyden av god, gammel motor
12 Fremtidens reisemåte
13 Prøv deg som hermetikkarbeider
14 Small Ships Race
15 Se lastebiler fra gamle dager
16 Finn frem på sjøen
17 Sjømat rett fra båten
18 Vet du hva en saltomortale er
19 Den beste fisken
20 Hvor fort går en RIB
21 Hva ligger på bunnen
22 Besøk skonnerten Frøya
23 Vet du hvordan du slukker en brann
24 Bli kjent med politibåten
25 Kom og kikk på sjøens råeste kjøretøy
26 Sjøspeiding

27 Sjekk ut kajakk-polo
28 Ro ro ro din båt
29 Klarer du å holde balansen
30 Cruise
31 Med Rødne på Lysefjorden i 40 år
32 Friluftslivets voktere
33 Smak på ettermiddagsbaksten
34 Hør hvordan frivillige jobber til sjøs
35 Kom om bord i en Shetlandsbuss
36 Hva er en Los Oldermann
37 Opplev magien i et maskinrom
38 Havneaktivitet
39 Gamle, flotte brannbiler
40 Den gamle brannbåten Nøkk
41 Med brannvesenet på jobb
42 Havneaktivitet
43 Lær om sikkerhet til sjøs
44 Havneaktivitet
45 Se en sjøredning på nært hold
46 Lær om bergarter og mineraler
47 Veteranbåtsamling
INFO Snakk med oss
i Stavangerregionen Havn
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26 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.
Sjøspeiderne i Stavanger

27 Sjekk ut kajakk-polo
Stavanger kajakklubb byr på den utradisjonelle vannaktiviteten
kajakk-polo. Kom og få gode tips til kajakkturer og se på de siste
kajakkmodellene.
Stavanger Kajakklubb

28 Ro ro ro din båt
Tidligere var det å ro en viktig del av hverdagen til de aller 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.
Engøyholmen kystkultursenter roklubben Terje Vigen

29 Klarer du å holde balansen
Nærmere vannflaten kommer du ikke. Besøk oss så skal vi vise deg hvordan
du ferdes på vannet helt lydløst og med vann mellom tærne.
Stavanger SUP Klubb

30 Cruise
I en ekspanderende turistnæring kan du få cruiseopplevelser i så godt som
hele verden. Kom innom og hør mer.
Carica Cruiseeksperten
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31 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. Her gjelder første
mann til mølla!
Rødne Fjord Cruise

32 Friluftslivets voktere
Besøk oss om bord på Ryfylke Friluftsråd 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

33 Smak på ettermiddagsbaksten
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

34 Hør hvordan frivillige jobber til sjøs
Mange frivillige organisasjoner gjør en uvurderlig innsats på land og til havs.
Maritim søksgruppe en slik gruppe. Vi bistår pårørende i søk etter savnede
personer over hele landet.
Maritim søksgruppe
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35 Kom om bord i en Shetlandsbuss
MK Andholmen er en typisk representant for de store og sjødyktige
trefartøyene som før krigen ble brukt til fiske og fangst. Kom om bord og
hør historien om dette flotte fartøyet.
Kystkultur

36 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 / Lostjenesten

37 Opplev magien i et maskinrom
Det Stavangerske Dampskipsselskap har i 160 år satt sitt preg på havnelivet
i Stavanger og omegn. I dag kan du få komme om bord i en av våre
klassiske ferjer, «MF Hardingen». Ta en tur opp på broa eller kanskje ned i
maskinrommet, der magien foregår.
Norled - MF Hardingen

38 Havneaktivitet
39 Gamle, flotte brannbiler
Her kan du prøve å sitte bak rattet på ærverdige kjøretøy fra gamle dager.
Møte ekte bilentusiaster og veteranbilene deres.
Stavanger brannbilklubb
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40 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. Ta turen
til Natvigs Minde 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

41 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

42 Havneaktivitet
43 Lær om sikkerhet til sjøs
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.
Redningsselskapet

44 Havneaktivitet
45 Se en sjøredning på nært hold?
Se en pick up med helikopter i indre havn. Redningsøvelsen vil finne sted ca.
kl. 1330.
CHC SAR Helikopter
PROGRAM 2019
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46 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 bergarder, 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 utforsing.
Norsk Oljemuseum

47 Veteranbåthavnens dag
Det blir åpne veteranbåter, kjekke aktiviteter for barn ombord og på kaiene,
kanskje det blir veteranbiler og i alle fall 50-tallsstemning, vi stiller ut to
unike små veteranbåter på land, livemusikk fra dekk, shantykor, vafler, kaffi
og sosial drøs.
Veteranbåtsamling

Lurer du på noe?
Spør oss i Stavangerregionen Havn. Du finner oss på stand 5 og kledd
i gult langs hele Vågen.
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Bli med Havnelangs og vær med
i trekningen
av flotte premier!
PROGRAM
Samle på stempelavtrykk
Ta med deg programmet Havnelangs og spør etter stempelavtrykk på hver post du besøker.
Jo flere stempler, dess større sjanse til å vinne. Når du er ferdig med din tur havnelangs,
leverer du programmet på en av informasjonspostene langs løypa.
Visste du at...
...dette er tredje gang Havnelangs blir arrangert i Stavanger? Rundt omkring langs hele
Vågen vil du finne “funfacts” om Stavangerregionen Havn. Følg med og svar på de tre
spørsmålene på neste side for å være med i trekningen av flotte radiostyrte båter!
#mitthavnelangs
Har du tatt fine bilder Havnelangs? Vi kårer det beste bildet fra arrangementet. Tagg dine
bilder med #mitthavnelangs på Instagram for å være med i konkurransen.

NAVN			

TELEFON

ADRESSE

E-POST

Svar på konkurransen “Visste du at...”
1. I tillegg til Vågen i Stavanger, hvor har Stavangerregionen Havn store havneområder?

2. Hvor mange anløp har Stavangerregionen Havn i året?

3. Hvor mange meter kai har Stavangerregionen Havn sammenlagt?
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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.
Personopplysningene som samles inn via Havnelangsprogrammet; navn, telefon, adresse og e-post, er for å kunne ta
kontakt med deg ved en eventuell gevinst. Når arrangementet er ferdig vil personopplysningene ikke brukes videre i
STAVANGER
noen16
formHAVNELANGS
for markedskommunikasjon.

