
TANANGER KYSTSEILAS
30. august - 1. september

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 gleder oss til

å ta i mot trebåtenusiaster fra land og strand.

 

Arrangementet varer hele helgen og inneholder

både seilas og faglig påfyll. Det blir hyggelige

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 30. AUGUST

LØRDAG 31. AUGUST

SØNDAG 1. SEPTEMBER

P R O G R A M

Et arrangement for trebåtentusiaster

Ankomstdag. 

Fiskesuppe i kafeen. 

Foredrag "Forlis utenfor jærkysten"

med Atle Skarstein. 

 

Felles frokost i Melingsjøhuset.

Seilas og rokonkurranse.

Historisk vandring i Tananger.

Skalldyrbuffet i Melingsjøhuset.

Quiz og musikalsk innslag.

Felles frokost i Melingsjøhuset. 

Drøs og omvisning i museum.

 

 

Påmeldingsfrist  30.6.2019



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.

 

Stiftelsens formål er å styrke lokal identitet gjennom aktiv

historie- og tradisjonsformidling. Innsamling, registrering,

bevaring og tilgjengeliggjøring av lokalhistorisk materiale er

hovedoppgaven.  Kulturformidling gjennom aktiv deltagelse

fra lokalbefolkningen skal prioriteres.

 

Litt om Kystkultursamlingen

i Tananger

Overnatting og
priser

P H O T O  B Y  M A R T I N  R .  S M I T H

PRAKTISK INFORMASJON
Det blir ofte trangt om plassen i havna når båtene

ankommer utover fredagskvelden. For å planlegge best

mulig ber vi derfor om påmelding pr e-mail til: Tore

Kristiansen tkris8@online.no med følgende

opplysninger: Båtens navn, type, lengde, ansvarlig

skipper/kontaktperson, mobilnr og planlagt

 

 

Overnatting i båter. Alternativt kan det

bestilles overnatting på

Hummeren Hotell som tilbyr

overnatting til kr 950,- pr rom inkludert

frokost.

 

Deltaker avgift kr 100,- pr deltaker. 

Kr 300 pr familie. Fiskesuppe kr 100,- pr

pers. Skalldyrbord kr 200 pr pers.

Frokost i Melingsjøhuset kr 50 pr pers pr

dag. 

 

 ankomsttid, Ca antall mann ombord.

Gi beskjed om dere ønsker å delta på

rokonkurranse (egen båt), seilas og hvor mange

som ønsker å ha fiskesuppe fredag og skalldyrbord

lørdag.

 


