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FSFR til Kvitsøy fredag 6. august 2021  
 

– Invitasjon – 
 

Vertskap Kontaktperson og guide på Kvitsøy er  

kommandørkaptein (P) Stein Flom-Jacobsen   
 

Når Fredag 6. august 2021 kl 1140-1830, hhv avreise fra Mekjarvik fergekai,  

og ankomst i retur til Mekjarvik fergekai 
 

Sted  Diverse destinasjoner på Kvitsøy, se etterfølgende program  
 

Adkomst Kollektivt, buss nr 15, eller med privatbil til Mekjarvik fergekai. Godt med 

parkeringsplass på kaiområdet.  

✓ Ferge T/R Kvitsøy 

✓  All forflytning på Kvitsøy blir til fots, tempo «rusletur». Det blir   tilbudt 

(omkostningsfri) transport for den/de som har behov for det. Angi i så 

fall behov for slik transport ifm påmeldingen 

✓ Hvis vi blir møtt med utrivelig vær, blir det intern transport på Kvitsøy 

med taxibuss.  
  

Covid-19 Vi håper å være kvitt mye av restriksjonene innen vi drar vest i havet, men vi 

følger selvfølgelig den standarden som måtte være gjeldende.  

Vertskapet legger til rette i samsvar med denne, og vi, som besøkende, 

følger opp våre tilsvarende personlige forpliktelser.  

✓ Gitt at det fremdeles er påbudt bruk av munnbind, må deltakerne sjøl 

medbringe et tilstrekkelig antall til å dekke en hel dagstur med diverse 

transporter, ferge og eventuell intern biltransport på Kvitsøy, og besøk 

der beskyttelses-midler er pålagt. Hvis pålegg er bortfalt, kan den enkelte 

deltaker likevel etter egen vurdering nytte munnbind   

✓ Jf punkt Påmelding om krav til personopplysninger som skal registreres 

for å holde registeroversikt hvis det skulle bli aktuelt med smittesporing. 

Deltakerlisten med persondata blir oppbevart i de lovpålagte 10 – ti – 

dagene.  
 

Program 

1130 Frammøte Mekjarvik kai, hvis du kommer dit med egen bil, parker på anvist plass  

1140  Avreise med ferge fra Mekjarvik kai 

1215  Ankomst Kvitsøy kai med rusletur, ca 30 min, til Grøningen 

1245  Omvisning på Hummermuseet og klekkeriet, deretter 

lunsj på nyåpnet restaurant «navn ukjent pr dd», sjølkost 
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MEDLEMSORIENTERING 

 

 Side 2 
 

1400  Vi rusler, ca 10 min, til Kvitsøy fyr og Kystverkets stasjon 

1530  Vi rusler, ca 25 min, videre til Kvitsøy kirke 

1630  Rusler videre, ca 10 min, til idrettshall, og ca 10 min, til kaien 

1740  Fergeavgang til Mekjarvik 

1830  Ankomst Mekjarvik fergekai 
 

Pris FSFR kjøper og dekker   

✓ Personbillett T/R på fergen, hhv kr 60,- ved kjøp om bord, kr 49,80 på 

nett, honnørbillett kr 30,-. Billetter blir kjøpt på forhånd av FSFR 

✓ Inngang Hummermuseet kr 60,- pr pers. 

Den enkelte deltaker må betale 

✓ Lunsj, sjølkost; antatt ca pris kr 150,- pr pers for f eks fiskesuppe(?) 
 

Påmelding Til Rita Årsand pr e-post rita.aarsand@gmail.com  eller  

pr telefon 99 16 85 00 innen fredag 30. juli 2021 kl 1500.  

I påmeldingen må en oppgi 

✓ Navn – etternavn og fornavn; for ektefeller/samboere –  

begge skal registreres og vil bli gitt hvert sitt serienummer. Øvrige 

personopplysninger til deltakerlisten hentes fra StyreWeb 

✓ Eventuelt behov for intern transport på Kvitsøy 

 
 

 

Med vennlig hilsen og vel møtt,  
 

Styret 
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