27.01.2011

NC SHETLAND 2011
Etter møtet mellom Jan Tandle, Robert Fjellstad og Rune Bergh
lørdag 21.01.11 har vi diskutert oss fram til følgende ang turen 2‐10 juni:

23.06.11
Vi møtes til sammenkomst og briefing. Møtested er på sommerstedet til Terje Ellingsen.
Stedet ligger i Odlandsvågen (N 60° 35.627', E 5° 7.804') et stykke nord for Bergen.
Han har plass til båter og folk. Stedet ligger nær åpent hav og er et godt utgangspunkt for
turen. Til sammenkomsten ønsker vi å invitere alle medlemmer i området slik at dette
kan være et treff for faglig og festlig båtprat. I samarbeid med lokale krefter ønsker vi å
lage et program for treffet.

45.06.11
Overfarten til Shetland er ca 200nm og er været godt går turen på ca 1.5døgn.
Fiskerikart no559 dekker havområdet med nødvendig informasjon for navigering.

68.06.11
For oppholdet på Shetland vil Jan Tandle vil utarbeide forslag til program.
Vi tenker oss å leie transport slik at vi kan besøke museer og se vakker natur.
Mye god mat og drikke hører med!

910.06.11
Tidspunktet for tilbaketuren er selvfølgelig valgfri. Har man ønsker om å utvide reisen
gjør man det, men vi synes det er riktig å tilby et fast opplegg for returen.
Ved å legge overfarten fra Shetland allerede på torsdag har vi noen dagers ”slakk” om
været krever landligge og man skal rekke arbeid over pinse.

• Mannskap og utstyr
Vi anbefaler minimum 3personer per båt. Dette gir en fornuftig turnus ang
vakter. Mannskapet må ha flytevest, sele og sikkerhetsline. Varme klær er en
selvfølge. Det er viktig å presisere: Har du båt, men mangler mannskap er dette
ingen hindring for deltagelse på turen. Interessen for turen er stor så her finnes
løsninger.
• Båt
Båtene må være utstyrt for værforholdene i området. Husk at tåke forekommer
hyppig. Området er sterkt trafikkert og fullt av oljeinstallasjoner.
VHF kommunikasjon er obligatorisk! Båtene må ha rene dieseltanker, ekstra
dieselfilter og impeller. I båten må det finnes minst to store
brannslukkingsapparater, ett pulver og ett skum.
Vi anbefaler radar, nødpeilesender og flåte.
• Alternativ transport
Dersom noen har behov for alternativ transport til eller fra øya er eneste
alternativ Logan Air.
På lørdager er det avgang fra Shetland kl. 09:45 og Bergen kl. 12:10.
På onsdager er det avgang fra Shetland kl.12:00 og fra Bergen 14:45.
Turen tar 1.5 time
Ferjetransport er ikke satt opp for tidsrommet i 2011.
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