Fjordsteam 2012
Opplev dager du aldri trodde ville komme tilbake!

Folkefest på sjø og land - Stavanger 9. - 12. august
www.nordsteam2008.no

Engøyholmen Kystkultursenter - Stavanger Maritime Museum - Kystkultursamlingen i Tananger - Motorgruppen på Tungenes - Nattrutens venner
Båtskolen Poseidon - Rutebilhistorisk forening - Veteranskipslaget Rogaland - Rygja Kystlag - Sandnes Kystlag - Andelslaget MS Jøsenfjord

VELKOMMEN TIL FESTDAGER
Vi ønsker byens og distriktets befolkning, sammen med
besøkende fra nær og fjern, hjertelig velkommen til Fjordsteam
Stavanger 2012.
Disse dagene er Vågen reservert for fjordabåter, vernede skip
og andre gamle veteraner som kommer til å skape en stemning
som man ellers må tilbake til de travleste etterkrigsårene for å
finne.
Det er de lokale veteranskips- og veterankjøretøyentusiaster
som har satt det hele i sving. Sammen med gode sponsorer og
støtte fra Stavanger kommune er dette blitt gjort mulig.
Vi ønsker til lykke
med arrangementet!

Det ble folkevandring med flotte dampere i
Vågen i 2008.

Ordfører Stavanger
Christine Sagen Helgø

FJORDSTEAM
I 2008 arrangerte vi Nordsteam/Fjordsteam for første gang i
Stavanger. Arrangementet ble en gedigen suksess med ca 90
000 deltagere over 4 dager. Her deltok en imponerende samling
fartøyer og rullende klenodier sammen med håndverkere og
utstillere med maritim tilknytning. Også barna ble tilgodesett
med spennende aktiviteter - og det er ikke mange av dagens
unge som har vært i maskinrommet på et ekte dampskip!

Folk gikk “mann av huse” i Bergen i 2005.

Nå er vi klar igjen, med mye nytt og noe av det samme
programmet som var en fulltreffer i 2008. Denne gang går
stevnet under navnet Fjordsteam 2012. Nå er det opp til oss å ta
godt i mot gamle og nye veteraner fra inn- og utland.
Stevnet omfatter et bredt spekter av historiske fartøyer og
kjøretøy, hvor både utstillere og publikum får være med. Fra
tøffende små dampbåter med gratis tur i Vågen, til selv å være
med på å ro ekte vikingskip.
I 2010 var Fjordsteam en kjempesuksess i Florø. Ordføreren
uttalte at det ikke hadde vært så store og begeistrede
folkemengder siden maidagene 1945.
Bergen har arrangert Nordsteam to ganger og begge gangene
gikk folk mann av huse med en oppslutning som overgikk
selveste Tall Ship Race.

Museene sørget for flere forskjellige aktiviteter
for barn og unge.

VI GJENSKAPER 1950-tallet
Gjennom generasjoner har Stavanger vært et
møtested. Innlandet møtte kysten, Ryfylke møtte
havet og folk møtte hverandre ......
Stavanger har i flere omganger hatt sjøen som levevei,
både direkte og indirekte. Som en av landets ledende
sjøfartsbyer har den også en innholdsrik
sjøfartshistorie. Enkelte deler av denne historien har
vi i Rogaland også klart å ta vare på. Vårt distrikt er
godt representert når det gjelder både bredde og
tonnasje av kystens seilende minnesmerker.
En samling til å være stolt av!

Slik var miljøet rundt kaiene for 60 år siden. Og
det var her Hundvåg I, Oscar II, Øybuen og
Jøsenfjord gikk fra kai. De kommer igjen til
festivalen.

Et historisk flott syn. Bildet viser hvor viktig det er å
ta vare på veteranskipene i sitt rette miljø.
Det var på Skagenkaien Rogaland og Sandnes
betjente byens betydningsfulle sjøfartshistorie.

Velkjente Haugesund, Venus og Leda. Alle er borte, la
oss ta vare på de vi fortsatt har. (Under)

Nattruteskipet MS Sandnes seiler inn Vågen til
Skagenkaien i 1950. Igjen å få oppleve under
festivalen.

Program Fjordsteam 2012, 9. – 12. aug.
Torsdag:
17.00: Åpningsdag. Vågen fylles opp av fartøyer, veteranbiler, utstillere, korps og kor.
“Lenden” kommer med ponniene. Gratisturer med små dampbåter. Museene med egne aktiviteter for barn.
17.30: Mange fartøy, store og små, seiler ut byfjorden for å ta i mot og følge inn gjestende båter. MS Sandnes, Midthordaland
og andre tar med gratispassasjerer.
18.00: Offisiell åpning med innseiling, ledet av to vikingskip. Presentasjoner. Åpning ved ordfører. “Konsert” med samtlige
oppfyringsmotorer, akkompagnert av “Han Innante” Torolf Nordbø, med sin “4 hk rapp”, dirigent Sildakongen.
Hans Petter Hansen spiller opp med sjømannsviser etc. Feiring for de nye og vel utførte veteranprosjektene med gratis
bløtkake ombord i båtene.
19.30: Dåp av vikingskipet Gyda av Magnhild Meltveit Kleppa. Veteraner spiller og underholder ombord i flere av båtene.
Fredag:
12.00: Åpne skip, utstillinger,håndverk, salgsboder, veteranbiler, små dampbåter går gratisturer i Vågen, ro ditt eget vikingskip og
havneturer med mindre veteranbåter. Sjøfartsmuseet og andre utstillere har aktiviteter for barn og unge. Fiskekonkurranse.
Gratis sildabord. Villsausafari til Marøy med Marøyferja.
17 - 21: Felles konvoitur til Lysefjorden med de store skipene. Servering ombord. Se side 9.
21.30: Hyggekveld ombord, åpent for publikum. Blues, gammelpop, underholdning, dans m.m. Gratis adgang.
Lørdag:
Åpent hele dagen fra kl. 11. Utstillinger, torghandel, håndverk. Sjøfartsmuseet og Kystkultursamlingen i Tananger har aktiviteter for
barn og unge. Som i gamle dager, får ungene sitte på når “Lenden” kommer med ponniene. Familieopplegg på Natvigs Minde /
Engøyholmen. Små dampbåter går gratisturer i Vågen. Ro ditt eget vikingskip. Innslag med veterankjøretøy. Notkast etter makrell i
Vågen. Villsausafari til Marøy med Marøyferja. Gratis sildabord med Sildakongen som underholder. Champagne og kaviartur med
agentbåten Faun. Skuespill på kaien: “Liv på kaien”, med “Han Innante” Torolf Nordbø, Egersund Mandssangforening med sjauing
og skuespill. To forestillinger: kl. 12.00 og kl. 14.00.
16.00: Konvoitur med fartøyer rundt byøyene. Turen varer ca 1 1/2 time. Se side 9.
18 - 24: Publikum hygger seg ombord med orkester, dans og underholdning. Gratis adgang.
20.00
Samlingsfest på Hall Toll kun for mannskap fra deltakende båter og utstillere.
Søndag:
Fire cruiseskip kommer til Vågen. Det blir felles turer med båtene for byens befolkning og turister for å vise frem vår flotte natur og
kulturminner. Innerst i Vågen presenterer vi de gjenværende fartøyene og utstillere. Vi tilbyr havneturer og utflukter med
veterankjøretøy og dampbåter.
Turer og billetter
Fredag kl. 17 - 21 Konvoitur til Lysefjorden
Atløy - Telefon 41 25 29 09/ 91 11 55 01 - Granvin - Telefon 90 92 16 98 / 95 4308 30
Oster - Telefon 97 54 7818 - Southern Actor - Telefon 90 01 70 22
Midthordland - Telefon 9510 93 22 - Sandnes - Telefon 99 29 21 87 / 97 15 65 73
Rogaland - Utsolgt - Stord - Utsolgt - Billetter: Voksne kr. 250, barn kr. 100.
Lørdag kl. 16 - 17.30 - Konvoitur rundt byøyene
Atløy - Andholmen - Brødrene af Sand - Hundvåg I - Mathilde - Skreddaren - Tananger - Utvær - Vulcanus og mange andre.
Små båter må gjerne følge konvoien. Billetter: Voksne kr. 150, barn kr. 75.
Søndag kl. 09 - 10.30 og 12 - 13.30 Fjordtur i Ryfylke
Atløy - Telefon 41 25 29 09/ 91 11 55 01 - Granvin - Telefon 90 92 16 98 / 95 4308 30 - Oster - Telefon 97 54 7818
Billetter: Voksne kr. 150, barn kr. 75.
Billetter forhåndskjøpes ombord, eller bestilles over båtenes telefon. Bør hentes minst to timer før turen.
NB! Endringer i programmet kan forekomme.

