
Vårens vakreste eventyr!? 

100 år etter Titanic 

 

Det er atter tid får vår etter hvert så tradisjonsrike vårtur ut i Oslofjorden. I år gjør vi en liten vri. Vi 

forlater Håøya og bruker Bergholmen i stede for. Dette er øya der Oscarsborg hadde minelager, 

torpedoopplegg og verksted.  

I tillegg vil vi markere 100 år siden Titanic – 

det er den uken nøyaktig 100 år siden Titanic 

sank.  

Overnatting. 

Dere blir spredd rundt på flere 

overnattingssteder, alle samlet rundt bukta 

sør på øya. Vi bruker den store kystledhytten, 

det gamle verkstedet, samt flere båter til 

overnatting (det vil si varmere hus en vi har 

brukt de forrige årene ) 

 

Aktiviteter 

Mange av aktiviteten dreier seg om sjøliv. Det blir bl.a.  

navigeringsoppgaver der patruljene skal navigere på sjømerker, 

også i mørket. 

Det blir i tillegg en rekke aktiviteter som dere kan velge mellom: 

- Klatring 

- Fiske 

- Roing / padling 

- Matlaging av det vi fanger fra sjøen 

- Bading 

- Nattkino på storskjerm i friluft (Titanic-filmen) 

Det blir også godt med fritid slik at dere kan sole dere, leke rundt på øya eller bruke kanoer og båter.  

 

Båter 

Vi vil ha med en rekke båter og kanoer.  

Flaggskipet på ekspedisjonen blir den legendariske RS1 

(Redningsskøyte nr. 1) Colin Archer.  

Denne skuta, som er ca. 120 år gammel var den første i 

redningsskøyta i Norge.  Da hun "gikk av" som redningsskøyte 

1933, hadde hun reddet 67 båter fra havari og 237 mann fra 

den visse død, og assistert 1.522 båter med ca. 4.500 mann 

om bord. 



 

Tid og oppmøte 

Turen starter kl. 1800 fredag 13. april og varer til søndag 15. april kl. 1630. 

Oppmøte blir i Sandspollen ved bryggene i enden av Verpenveien (ved Fiche Marine) 

 

Voksne 

Det er hyggelig om foreldre vil være med. Vi vil også gjerne ha med noen båter til med 

overnattingsmulighet. Si da fra til Georg snarest.  

 

Påmelding og pris: 

Helgen koster kr. 300,-. Dette inkluderer mat, overnattingsplassene vi leier, båtutgifter og annet. 

Påmelding sendes til georg.smedhus@royken.kommune innen 9. april.  

 

Ta med: 

- Vanlig overnattingsutstyr inkl. luftmadrass, feltseng eller lignende  

- Tøy - husk byttetøy og varmt tøy da det kan bli kaldt om natten. 

- Tallerken, kopp, skje, kniv og gaffel 

- Redningsvest  

- Badetøy etter ønske! 

 


