
TANANGER KYSTSEILAS
26. aug - 28.aug 2022

I N V I T A S J O N

Kystkultursamlingen i Tananger har tatt over

stafettpinnen etter Ryfjordseilaset som har

vært arrangert 20 år på Finnøy. Vi minnes

fjorårets hyggelige helg og ser frem til reprise

sammen med  trebåtentusiaster fra land og

strand.

Arrangementet varer hele helgen og inneholder

både seilas, faglig påfyll og tur til Rott Festival

med blant annet Vamp på programmet. Det blir

kjekke aktiviteter og god stemning. Vi håper å

se flest mulig i Tananger denne helgen. Ta med

jekter og færinger, gitar, trekkspill, kontrabass

og godt humør. 

FREDAG 26. AUGUST

LØRDAG 27. AUGUST

SØNDAG 28. AUGUST

H V A  S K J E R ?

Et arrangement for trebåtentusiaster

Deltakende båter ankokmmer. 
Fiskesuppe og bingo/quiz  i kafeen.

Felles frokost i Melingsjøhuset. 
Tananger Kystseilas starter utenfor
Flatholmen med målgang ved Rott. 

Alle deltakere i Tananger Kystseilas
er invitert til Rott Festival med
Vamp konsert. Se eget program for
festivalen.  Matservering og fest 
på Sagå på Rott.  

Overnatter i båter.

 Avreise fra Rott .

Påmeldingsfrist  10.8.2022

SEILAS OG FESTIVAL

VI SOM HEIER PÅ KYSTKULTUR



Fredag 26. august
16.00 - 20.00  Deltakere og båter ankommer

19.00 - 24.00  Fiskeskuppe, bingo & quiz på Melingsjøhuset

Lørdag 27. august
09.00              Frokost på sjøhuset 

10.00              Skippermøte - planlegging seilas

11.00              Avgang fra Tananger til Rott med deltakende båter

12.00              Tananger Kystseilas starter utenfor Flatholmen og med mållinje utenfor Rott.

14.00              Rott Festival (Juilane, Bad Uforia, Car.Pool, Vamp)          

20.00              Alle er inviteres til fest på Sagå på Rott. Matservering, musikk og dans. 

Søndag 28. august
Avreise fra Rott

                       

PROGRAM

Program (forbehold om endringer/justeringer av tidspunkt):

Sjekk ut Rott Festival på nettsiden www.rottfestival.no



Stiftelsen Kystkultursamlingen i Tananger ble offisielt etablert i 1991. Samlingen

startet i det små som privat initiativ i 1970-årene og har siden vokst til en av

landets største samlinger av båter, bruksgjenstander og bygninger fra 18- og

1900-tallets kystkultur. Vi har utstillinger om blant annet hummerfisket,

sildefiske, trankoking, barking, båter og motorer. www.kystkultursamlingen.no

Praktisk informasjon

Priser og
overnatting

OM KYSTKULTURSAMLINGEN

Overnatting i egne båter.

Alternativt kan det bestilles overnatting på

Hummeren Hotell. Ta kontakt direkte for

priser.

Deltaker avgift kr 100,- pr pers

Fiskesuppe med brød kr 100,- pr pers

Frokost i Melingsjøhuset kr 50,- pr per

Festivalpass Rott kr 400,- per pers

Mat og inngang Sagå på Rott

lørdag kl 20.00  kr 150 pr pers 

 

Det blir ofte trangt om plassen i havna når

båtene ankommer utover fredagskvelden. 

For å planlegge best mulig ber vi derfor om

påmelding med følgende opplysninger: 

Båtens navn, type, lengde, ansvarlig

skipper/kontaktperson, mobilnr og planlagt

ankomstid og ca antall ombord

Kontaktperson Tore Kristiansen

Epost tkris8@online.no

TLF 916 26 292

http://www.kystkultursamlingen.no/hjem

