Toktsrapport 2007 for M/K ”Andholmen”.

”Andholmen” på Tau slipp, April 2007.

Toktsrapport 2007 for M/K ANDHOLMEN.
April.
Fartøyet ble den 16. April seilt til Tau og slippsatt ved TAU SLIPP for kontroll/vedlikehold
av skrog og undervannsinstallasjoner.
Etter at alle nødvendige undervannsarbeider var fullført og fartøyet bunnsmurt, returnerte
”Andholmen ” til Ulsnes 21 April for videre klargjøring for årets sesong.

Mai.
11. Mai ble årets første ”representasjonstur” gjennomført med deltakelse av gjester fra
NATO FORACS.
Seilasen gikk inn i Ryfylkebassenget med retur via Stavangers Byøyer og nærliggende
farvann til Ulsnes. Varighet 2 timer.
21. Mai gikk turen til farvannet rundt Byøyene med landstigning på Langøy for 18 gjester
(elever og lærere) fra Godalen videregående skole. Varighet ca. 4 timer

Juni.
4. Juni ble gjennomført den tradisjonelle årlige turen med gjester (23) fra Stavanger
Søemandsforening.
Seilasen gikk i Stavangers nærliggende farvann med landstigning på Langøy. Varighet: ca. 4
timer.
8. Juni gikk seilasen med 14 gjester fra Jåtten Lions Club østover via Riskafjord til
Hidlefjorden og deretter retur til Stavanger via Linesund/Åmøyfjord/Byfjorden. Varighet: ca.
4 timer.
12. Juni: Nok en tur med 10 gjester fra NATO FORACS mellom Stavangers Byøyer og med
landstigning på Langøy før retur til Ulsnes. Varighet: ca 4 timer.

14. Juni ble fartøyet seilt fra Ulsnes via Byfjorden/Åmøyfjord/Boknfjord til Alvestadkroken
på Vestre Bokn for å få gjennomført diverse vedlikeholdsarbeider på hovedmotoren. Seilasens
varighet: 2 ½ time.
20. Juni: Retur fra Alvestadkroken til Ulsnes via Boknfjord/Kvitsøyfjord/Byfjorden. Skiftet
glødehodepakning underveis. Varighet: ca. 3 timer.
21. Juni: Forhalte til Skagenkaien i Stavanger og tok om bord 20 elever og to lærere fra
Kannik skole. Orientering/omvisning på fartøyet og deretter seilas over Gandsfjord/Riskafjord
gjennom Uskensundet og retur via Stavanger havn til Ulsnes. Varighet: 3 timer.
26. Juni: Tur fra Stavanger med 16 gjester fra firmaet EMENTOR. Orientering/omvisning
om bord. Seilas via Vassøysund til Langøy med landstigning/bevertning. Deretter retur til
Stavanger/Ulsnes. Varighet: ca. 4 timer.

Juli:
4. Juli kl. 0810 ble ”Andholmen” seilt inn til Stavanger havn for å delta i markeringen av
Dronning Sonjas 70-års dag. Fartøyet fortøyde ved flytebrygge i indre Vågen og ble liggende
der hele dagen. Kl. 1800 ble det kastet loss med to gjester om bord og deretter seilt N-over
Byfjord/Åmøyfjord for å delta i mottakelsen av K/S NORGE der Dronning Sonja var
embarkert.
Fikk et mindre motorhavari under seilasen i Åmøyfj. og ble assistert av R/S ”Ryfylke” mens
reparasjon ble utført. Kl. 2100 var motoren OK, og ”Andholmen” ankom Ulsnes kl. 2112 for
egen maskin. Hele oppdragets varighet var ca.13 timer.
7. Juli: Tur/omvisning for pensjonister fra Bokn. Avgang Ulsnes kl. 0915, ankomst Føresvik
1140.
Stilleliggende til kl. 1500, - deretter seilas med 34 gjester (pensjonister) i farvannet rundt
Austre Bokn. Landsatte gjestene ca. kl. 1700 i Føresvik og returnerte deretter til Ulsnes via
Boknfjord/Kvitsøyfjord/Byfjord med ankomst kl 1935. Oppdragets varighet: ca. 10 ½ time.

25. – 28. Juli: ”Glamatfestivalen” i Stavanger. Kastet loss 250925, seilte inn Byfjorden og
fortøyde på anvist plass langs Skagenkaien. Åpent skip og orienteringer om fartøyet og dets
historie langs kai under festivalen. Det ble gjennomført i alt 4 turer med innbudte gjester i
farvannet rundt Byøyene NØ av Stavanger.
”Andholmen” returnerte til Ulsnes Lørdag 28.07. kl. 1240.

August:
15. August: Kastet loss kl. 1530 og seilte inn til Strandkaien i Stavanger. Tok om bord 27
gjester fra rederiet Solvang og Inge Steensland AS. Seilte via Byfjord, Åmøyfjord, Linesund
og Mastrafjord til Finnesand der gjestene gikk i land kl. 1745.
Tok om bord 3 gjester kl. 2015, kastet loss og returnerte til Ulsnes kl. 2130.
Turens varighet: 6 timer.

16. – 19. August: ”Havnedagene” i Haugesund. Avgang Ulsnes 161240. Seilte N-over
Byfjord, Åmøyfjord, Boknfjord, Boknsund og Karmsund. Gikk i konvoy inn Smedasundet og
fortøyde på anvist plass langs kai i Haugesund 161935.
Åpent skip, orientering/omvisning om bord og deltakelse i diverse arrangementer under
”Havnedagene” frem til Søndag 19 August.
Avgang Haugesund 191250. Seilte via Karmsund, Boknsund, Boknfjord, Kvitsøyfjord og
fortøyet Ulsnes 191723.
22. August: Tur med 23 gjester fra veteranskipet D/S Rogaland. Kastet loss fra Ulsnes kl.
1730 og seilte via Stavanger havn, Byfj., Åmøyfjord, og Skadesundet til Langøy der
”Andholmen” fortøyde kl. 1910.
Kastet loss kl. 2015 og returnerte via Stavanger havn og Byfj. til Ulsnes kl. 2100. Turens
varighet: 3 ½ time.

September:
15. September: Tur for ”Andholmens venner”. Seilasen startet kl 1240 fra Ulsnes og gikk
inn til Stavanger havn der 15 gjester fra støtteforeningen ”Andholmens venner” kom om bord.
Deretter stevnet fartøyet østover mot Usken/ Kalvøy, nord av Lindøy og inn Lindøysund. Det
ble gjort strandhugg på Langøy kl. 1450. Etter en times landligge med servering om bord, ble
kursen satt mot Stavanger havn der en del av gjestene ble satt i land, og turen ble avsluttet på
Ulsnes der ”Andholmen ” fortøyde kl 1645. Varighet: ca. 4 timer.
26. September: Årets siste ”tokt” ble gjennomført med 6 elever og 3 lærere fra Lunde skole
på Hundvåg..
Seilasen, som startet ca. kl. 0930, gikk mellom Byøyene ,inn i Høgsfjord og gjestene ble
behørig orientert om ”Andhomen”s historie. Ungdommene fikk også anledning til å stå til
rors, noe de åpenbart satte satte stor pris på. Syd av Kalvøy ble det stopp for å fiske, og
stemningen var stor blant elevene da de klarte å få om bord en anselig mengde makrell.
Turen ble avsluttet på Ulsnes kl. 1230. Varighet:3 timer.

Sesongavslutning for besetningen om bord, November 2007.
Fra v. Willy Andersen, Terje torgersen, Anders Hegland og Magne Dag Stensland.

Mastene ble rigget ned og tatt i land., og fartøyet dekket med vinterpresenningen i løpet av
November.
Utseilt distanse i 2007 var ca. 400 nautiske mil.

Stavanger 26.02.2008.

J.H.Lilleheim

