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Velkommen til årets sesong! I år har 
vi flere båtturer og arrangementer 

å tilby enn noen gang. Årets fergeny-
het er «Storøya», hvor det i skrivende 
stund blir laget en helt ny brygge som 
skal stå ferdig til St. Hans. Stedet ligger 
på den tidligere rullebanen på Fornebu, 
som er kåret til Indre Oslofjords fineste 
badestrand, og fremstår som en perle 
for alle aldersgrupper. Storøya kan tilby 
tur- og sykkelveier, gressletter, sandvol-
leyballbane, servicebygg med kiosk, dusj 
og toaletter og mye annet! I store deler 
av skoleferien skal vi seile en tur og en 
retur alle dager unntatt mandag.

I år er det 100 år siden Roald Amund-
sen nådde Sydpolen, i den anledning 
arrangerer vi en tur til hans hjem «Uri-

anienborg» på Svartskog som ligger i 
Bunnefjorden. Huset er ett museum og 
står slik det sto da han forlot det siste 
gang. I tillegg seiler vi innom Frammu-
seet. På båtturen kan du nyte god mat og 
forfriskninger.

Vi fortsetter suksessen med våre 
operaturer til Oscarsborg festning. I 
år er det Cavalleria Rusticana av Pie-
tro Mascagni og I Pagliacci (Bajazzo) 
av Ruggero Leoncavallo som står på 
programmet. Turen inkluderer båttur 
tur/retur, velkomstdrikke, nydelig fin-
germat, gode plasser under forestillin-
gen og nattmat. Operaturene er veldig 
populære, i 2010 ble de raskt fullteg-
net, med meget gode tilbakemeldinger 
fra våre reisende.

Våre minste kan glede seg over at 
vi for 10. piratsesong på rad arrange-
rer våre populære sjørøverkvelder med 
Kaptein Rar Klin Kokos (i 40 års krise) 
og hans (u)trivelige mannskap.

Daglige fergeturer- og Minicruise 
blant de idylliske øyene utenfor Asker og 
Bærum, dagsturer til Oscarsborg festning, 
Drøbak, kveldsturer til Hovedøya og fis-
keturer kan du også lese om i årets avis. 

Vi prøver å lage en meny med «båt-
turer for alle», håper det smaker. Vel-
kommen ombord.

Bjørn Salomonsen (eier) 10.05.2011

Det skjer på Rigmor og Rigfar
Operaturer, Roald Amundsens tur, Oscarsborg festning, Drøbak,  
Hovedøya, Sjørøverkvelder, Ferge, Minicruise og Fisketurer.  
Båtutleie, matservering og skjenkebevilling. 

M/S Rigmor seiler med ny skuteside gjennom Middagsbukta i juni 2010. I år er hun komplett med ny stevn og ny skuteside også på babord (venstre) side. Foto: Tordis Ødbehr



2

Rigmor tidende
2011

Vi vil gratulerere Bærum kommune 
med den flotte gjestebryggen og 

gangpromenaden langs Sandvikselven 
som åpnet i fjor som nærmeste nabo til 
Rigmorbrygga. Den har allerede blitt en 
suksess. 

Vi vil også sende en takk til Ellef 
Ruud i Bærum kommune som har gjort 
en veldig god jobb med prosjektering 
og oppgradering av området mellom 
Rigmorbrygga, Bærum Sportsklubb og 
Cafe Artista. Området er oppjustert til 
park med sittebenker, lekeområde, syk-
kelparkering, lukket containerhage og 
den nye «Rigmorhytta» til glede for de 
besøkende og ikke minst våre passasjerer.

Ved den nye Rigmorhytta vil du finne 
informasjon om alle våre turer gjennom 
hele båtsesongen. I tillegg planlegger vi 
å selge billetter herfra på hektiske dager. 
Etter hvert håper vi på å utvikle Rigmo-
rhytta til en betjent hytte med ett enda 
større servicetilbud.

Vi jobber aktivt for stadig å bedre til-
gjengeligheten for våre passasjerer. Vi har 
arbeidet med å få en universal Rigmor-

Området rundt Rigmorbrygga

Den nye «Rigmor-hytta» med begge båtene i bakgrunnen. Foto: B.S.

M/S Rigmor strippet for over 200 m hudplank vinteren 2011 ved MaritimeCenter i Fredrikstad. På vår 
hjemmeside ligger en link til film hvor du kan se arbeidet som utført på M/S Rigmor. Foto: MaritimeCenter.

brygge, slik at ombord- og avstigning til 
båtene kan fungere uproblematisk for 
alle våre passasjerer, ikke minst for de 
som er dårlig til bens og de som sitter i 
rullestol. Dette er pr. dags dato ikke til-
fredsstillende og er en kjepphest for oss 
som driver med båtene. Vi kan ikke gi 
oss før det endelig er ordnende forhold 
her for våre 30 000 – 40 0000 passasje-

Nytt om båtene
I skrivende stund er det allerede 10. 

mai, sommersolen skinner ute og vi 
har allerede startet båtsesongen med 
Rigfar. Båten har før denne sesongen 
fått nye vinduer, oppjustert salong og 
skreddersydde puter til benkene på for-
dekket. Uken etter 17. mai venter vi å 
få Rigmor tilbake på plass. Hun har lig-
get i hele vinter på MaritimeCenter på 
Isegran i Fredrikstad og skiftet mye av 
babord (venstre) skuteside i 50 mm eik. 
Stevnen er også blitt byttet. Styrbord side 
ble skiftet i fjor. På Engelsviken Slipp lig-
ger hun i disse dager og får ny babord 
rekke. Dette har vært en stor kostnad for 
vårt lille firma, men til gjengjeld er det ett 
strålende fagarbeid som er uført på begge 
de nevnte verksteder. Rigmor fremstår nå 
som komplett langs skutesidene og mer 
sjarmerende en noen gang. Planen videre 
er å oppjustere salongen og fordekket, vi 
prøver å gjøre 81 åringen så original som 
mulig til glede for våre passasjerer. 

B.S. 03.05.2011

rer. Bærum kommune vedtok endelig 
vinteren 2011 at Rigmorbrygga skal ha 
handicapløsning (mens det jobbes videre 
med universal utforming), så får vi håpe 
at det blir satt av midler til dette, og at 
vi i samarbeid kan praktisere og tilrette-
legge bryggen slik den bør fremstå sna-
rest mulig.

B.S. 05.05.2011
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Årets nyhet – Roald Amundsen-tur 

Roald Amundsens arbeidsværelse. Alle foto: B. S.

Polarskuta Gjøa med Frammuseet i bakgrunnen. 

Roald Amundsens hjem «Urianenborg»  

Bli medlem av Rigmors venner!
Som medlem vil du få: 
•	 Informasjon	om	våre	turer
•	 Rabatter	på	turene;	Minicruise	og	 
 Barnas sjørøverkvelder.
•	 Gratis	guidet	omvisning	på	Hovedøya	 
 og Oscarsborg festning
•	 Rabatter	på	båtleie
•	 Gratis	kaffe/te	på	våre	turer

Pris: kr. 300,- pr. år. 
Gjelder familier inntil 4 personer. Beløpet går uavkortet til 
vedlikehold og drift av båtene.

Ja, jeg vil bli medlem i Rigmors venner for år 2011! 
Meld deg inn på: www.rigmor.no eller klipp ut slippen og send 
til: RIGMORBRYGGA KADETTANGEN, 1337 SANDVIKA

Navn:     

Telefonnummer:    

Adresse:    

I år er det 100 år siden Roald Amundsen nådde Sydpolen. I den 
anledning arrangerer vi en interessant og historisk båttur tirsdag 7. 
juni 2011, forøvrig datoen for unionsoppløsningen i 1905.

Vi besøker Roald Amundsens hjem på Svartskog i Bunne-
fjorden og Fram museet. Begge stedene er leid eksklusivt for 
båtenes gjester denne kvelden.

Vi seiler først til Fram museet hvor polarskutene Gjøa og Fram 
ligger. Der vil vi få en times omvisning av den anerkjente guiden 
Lisen Wikant fra «Oslo guideservice».

Deretter går ferden videre, med guidet tur langs fjorden, til 
Roald Amundsens hjem «Urianenborg»  som ligger på Svartskog 
i Bunnefjorden. 

Hjemmet er ett museum og står slik Roald Amundsen forlot det 
da han dro på sin siste ekspedisjon. Flere av Amundsens ekspedi-
sjoner ble planlagt her og uthusene har delvis fungert som depot 
for ekspedisjonene. Hovedbygningen er i sveitserstil og er oppført 
ca. 1875. 

På turen vil det bli servert velkomstdrikke, nydelig fingermat og 
lett kveldsmat på returen til Sandvika.

Dag/Dato: Turprogram tirsdag 7. juni
Oppmøte:  17.00 Sandvika, Rigmorbrygga 
Avgang: 17.15 
Ankomst Fram museet:  18.15
Guidet omvisning:  18.15 til 19.15
Avgang Fram museet:  19.15
Ankomst Svartskog:   20.15
Guidet omvisning:  20.15 til 21.30*
Avgang Svartskog:   21.30
Ankomst Sandvika:  Senest. 23.00
Pris:  Kr. 790,- pr. person.
Billett inkluderer:  Båt i ca. 6 timer, velkomstdrikke, 

fingermat,	lett	kveldsmåltid,	kaffe/
te, guidet omvisning og inngang på 
Fram museet og Roald Amundsens 
hjem. Vi har skjenkebevilling med 
alle rettigheter.

Billettbestilling:  Kjøp av billetter fra vår hjemmeside 
www.rigmor.no innen søndag  
5. juni. Turen kan også bestilles  
på telefon 97 95 97 95.  
Kr. 25,- pr. billett tilkommer ved 
telefonbestilling.  
Turen seiles med 20–40 personer. 
Bindende påmelding. 

* På Svartskog vil gruppen bli delt i to. En ca. 30 minutters omvisning i Roald 
Amundsens hjem og 30 minutters innblikk i Svartskogs historie. NB: Bryggen 
på Svartskog er ikke av den beste kvalitet. Det kan være problemer for personer 
som er «dårlig til bens» å komme i land. 
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Dato:  
Fredag 5. og søndag 7. august.  
Tirsdag 9. onsdag 10. fredag 12. og lørdag 13. august. 
Tirsdag 16. onsdag 17. fredag 19. og lørdag 20. august.

Oppmøte alle dager,  
Rigmorbrygga, Sandvika: kl. 16.45

Avgang: kl. 17.00

Ankomst Oscarsborg: kl. 19.00

Forestilling: kl. 19.30 til ca. kl.  2200

Avreise Oscarsborg: ca. kl. 22.30 (snarest
 mulig etter forestilling  
 slutt, ca 1/2 time)

Ankomst Sandvika: ca. kl. 00.30

Pris pr. person  Kr. 1100,-* inkl. mva

Prisen inkluderer:
•		 Velkomstdrikke
•		 Båttur	tur/retur	(Kr.	300,-)
•		 Fingermat	på	tur	og	enkel	nattmat	på	returen	 

(Kr. 220,- )
•		 Operabillett	med	garantert	gode	plasser	under	

forestillingen (Kr. 580,-)

* Hvis dere har egne operabilletter eller ikke ønsker mat, kan turen 
bestilles uten dette

Billettbestilling: 
Biletter kjøpes direkte på www.rigmor.no innen  
15. juli. Ved kjøp av billetter per telefon påløper  
et admin. gebyr på Kr. 25,- per billett.  
Telefon 97 95 97 95.

Igjen er det klart for operafest på Oscarsborg Fest-
ning, med båttur fra Sandvika til Oslofjordens kan-

skje aller vakreste øy. Vi håper på å fortsette suksessen fra 
de tre siste årene-, med utsolgte båt- og operabilletter, og 
meget gode tilbakemeldinger fra våre kunder. 

Vi seiler med M/S Rigmor og- eller M/S Rigfar fra 
Sandvika alle dagene. På båtturen vil det bli servert nydelig 
fingermat og lett nattmat på returen. Vi har skjenkebevil-
ling om bord.

Under operaforestillingen vil dere få garantert gode 
plasser.

Operatur til Oscarsborg festning

Fakta 

A rrangør Oscarsborg Operaen forteller at «sommerens 
oppsetning er en dobbeltforestilling med Cavalleria 

Rusticana av Pietro Mascagni og I Pagliacci (Bajazzo) av 
Ruggero Leoncavallo. 

Dette er to enaktere som er komponert på samme tid, 
og som oftest spilles på samme kveld.Handlingen i begge 
operaene senterer rundt kjærlighet, sjalusi, svik og drap. 

Musikken er betagende vakker med mange kjente og 
kjære partier.

Cavalleria Rusticana utspiller seg på et landsbytorg på 
Sicilia mens landsbyfolket forbereder seg til påskedags-
messe, og dramaet fortsetter når gjøglertruppen I Pagli-
acci ankommer torget med sin «comedia dell’arte», som 
får et tragisk utfall.»

Regien er ved Stein Winge, og et knippe fantastiske 
solister vil sørge for en uforglemmelig aften under som-
merhimmelen.
 

«Hele operakonseptet var fantastisk fra A til Å! Mat, utsikt, 
båttur og atmosfære. En opplevelse vi aldri vil glemme!» 

Gro Hanssen fra Asker

Cavalleria Rusticana og I Pagliacci (Bajazzo)

Foto: Oscarsborg museum.
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Besøk Oscarsborg festning eller Drøbak

Hytturen starter på....

...www.oslofjorden.org

En av våre mest populære turer
Vi kan tilby våre reisende dagsturer til 
opplevelsesbyen Drøbak, eller tur til 
Oscarsborg festning med guidet omvis-
ning. Vi seiler fra Sandvika med M/S 
Rigmor eller M/S Rigfar. Under seila-
sen vil kapteinen guide, mens vi seiler 
langs Vestfjorden på innsiden av de idyl-
liske øyene utenfor Asker, Røyken og 
Hurumlandet. Ombord kan man kjøpe 
rundstykker, vafler, iskrem, dagens avis 
etc. Vi har øl- og vinrett. De som har 
bestilt tur til Oscarsborg festning, vil 
bli sluppet av ett kvarter før ankomst i 
Drøbak. Etter tilbrakt tid på hver desti-
nasjon, seiler vi fra Drøbak, og henter 
Oscarsborg-gjestene ved festningen, før 
vi setter kursen strake veien hjemover. 
Hjemturen seiler vi langs Nesodden, på 
den andre siden av fjorden.

Oscarsborg festning
Oscarsborg festning ligger på Kaholmen 
i Drøbaksundet. Ved Oscarsborg festning 
blir dere møtt av en hyggelig guide når vi 
anløper. I ca. 2 timer vil dere få omvis-
ning med kyndig beretning om Oscars-
borg festnings historie, med hovedvekt 
på 9. april 1940, den gang da festningen 
med sine stridsmidler stanset den tyske 
fremrykning ved senkningen av krys-
seren «Blücher». Omvisningen innbe-
fatter også besøk i Oscarsborg festnings 
museum, Kystartillerimuseet og Torpe-
dobatteriet. Etter omvisningen har man 
ca. 45 minutter til disposisjon på øya. 
Bademulighetene er gode. En spaseretur 
rundt idylliske Kaholmene er å anbefale, 
likså et godt måltid på øyas restaurant.

Drøbak
Vi ankommer midt i «smørøyet» av 
Drøbak, og tilbringer to timer og et 
kvarter i «sørlandsbyen». Drøbak har 

Dag/Dato: Lørdagene: 4. juni, 2. juli og 27. august
Oppmøte senest: 09.30 – Sandvika, Rigmorbrygga.
Avgang Sandvika: 09.45 
Ankomst Oscarsborg: 12.00 
Ankomst Drøbak: 12.15
Avgang Drøbak:  14.30 
Avgang Oscarsborg: 14.45 
Ankomst Sandvika: 16.30 – Sandvika Rigmorbrygga
Salg om bord:	 Rundstykker,	vafler/kake,	 iskrem,	mineralvann,	kaffe,	

te og diverse kioskvarer. Vi har øl- og vinrett.
Pris båttur:  Kr. 300,- for voksen/kr. 150,- for barn (0-15 år)
Pris guide Oscarsborg: Kr. 100,- for voksen/kr. 50,- for barn (0-15 år)
Rabatt: Gratis guidet omvisning på Oscarsborg festning for 

innehavere av «Budstikkakortet» og medlemmer av 
«Rigmors venner». 

Billettbestilling:  Biletter kjøpes direkte på www.rigmor.no. Ved kjøp 
av billetter per telefon påløper et admin. gebyr på  
kr. 25,- per billett. Telefon 97 95 97 95.  
Turen seiles med 15–60 personer.

en vakker trehusbebyggelse, fra 1700- og 
1800-tallet, med velstelte rosehager, som 
innbyr til nydelige spaserturer. Man kan 
også besøke et eller flere av byens mange 
kunstgallerier, Oslofjordens saltvannsak-

varium og Norsk Lutefiskmuseum. Byen 
huser også Nordens eneste helårsåpne 
julehus. Og hva med å avslutte visitten 
med et besøk på en av byens flere mari-
time og koselige kafeer eller restauranter? 

Krysseren Blücher senkes i Drøbakssundet ved Oscarsborg Festning natt til 9. april 1940.  
Foto: Oscarsborg museum.
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Hovedøya
Kveldscruise med omvisning på Hovedøya. Vi seiler 
forbi den nye operaen.
Kveldscruise til Hovedøya, med guidet omvisning på Klos-
terruinene. Sightseeing langs Nesodden, på innsiden av den 
idylliske øya Ildjernet. Vi seiler langs Oslo Havn, slik at vi 
får anledning til å se den nye Operaen og Aker Brygge fra 
sjøsiden. Kapteinen vil guide under seilasen. Om bord vil 
det bli servert fingermat. Vi har øl- og vinrett. På hjemturen 
seiler vi langs vestsiden av fjorden.

Vi ankommer Hovedøya 18.15 og har 1,5 time til dis-
posisjon. Guiden står klar ved brygga ved ankomst og dere 
vil få en kyndig beretning om Hovedøya og Klosterruine-
nes historie. Allerede i år 1147 ble Klosteret påbegynt og 
ruinene som er igjen er godt bevart. Dette er et interessant 
sted du bør besøke.

Dag/dato: Mandag 20. juni og  
mandag 11. juli.

Oppmøte senest:  16.00 – Sandvika Rigmorbrygga
Avgang Sandvika:  16.15
Ankomst Hovedøya: 18.15
Avgang Hovedøya:  19.45
Ankomst Sandvika: 21.00 – Sandvika Rigmorbrygga
Salg om bord:  Vi har forfriskninger og øl- og vinrett.
Pris båttur:  Kr. 300,- for voksen/kr. 150,- for barn (0-15 år)
Pris fingermat: Kr. 220,- pr. person (turen kan bestilles uten bespisning)
Pris guide:  Hovedøya: kr. 100,- for voksen/kr. 50,- for barn (0–15 år)
Rabatt: Gratis guidet omvisning på Hovedøya for innehavere av «Budstikkakortet» og medlemmer av 

«Rigmors venner». 
Billettbestilling:  Biletter kjøpes direkte på www.rigmor.no. Ved kjøp av billetter per telefon påløper et admin. 

gebyr på kr. 25,- per billett. Telefon 97 95 97 95.

Fisketur i høstferien
I samarbeid med «Vis sjøvett Asker og 
Bærum» arrangerer vi to fisketurer i høstfe-
rien. Turen er rettet mot barn og unge. Vi 
seiler ut til den kjente og gode fiskeplassen 
ved Vestre Måsane eller andre steder i fjor-
den hvor fisken vet å bite. Turene arrangeres 
i høstferien.

Stolte fiskere på M/S Rigmor.  
Foto: Anette Oskal 

Klosterruiner fra år 1147 som finnes på Hovedøya.
Foto: Jan Ove Brenden/janovebrenden.no

Dag/dato: Mandag 3. oktober og  
tirsdag 4. oktober

Avgang:  11.15 - Sandvika 
Rigmorbrygga

Ankomst: 14.30 - Sandvika 
Rigmorbrygga

Salg om bord:  Forfriskninger, kake/
nystekte vafler og  
diverse kioskvarer.

Pris båttur:  Voksen: Kr. 100,- 
Barn: Kr. 50,-

Inkludert:  Båttur og fiskelykke
Annet:  Ta med egne fiskesnører. Noen fiskesnører leies bort på turen. Pris kr. 30,-
Billettbestilling:  Billetter kjøpes direkte på www.rigmor.no. Ved kjøp av billetter per telefon påløper et admin. gebyr på 

kr. 25,- per billett. Turen seiles med max 30 passasjerer. Telefon 97 95 97 95.
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Minicruise
Opplev fjorden en tidlig ettermiddag på 1,5 time. Ombord 
vil du oppleve idylliske steder vi ikke seiler i vår ordinære 
fergetrafikk. Kapteinen vil guide deg gjennom fjorden, hvor 
dere vil få et historisk tilbakeblikk av ulike steder i fjorden 
frem til i dag. Turen seiles fra Sandvika gjennom «Slepen-
drenna» eller Vendelsund, Hestesund, Holmenfjorden og 
Middagsbukta før vi returnerer til Sandvika gjennom Lille 
Ostesund eller Snarøysundet.

Dag/dato:  Alle lørdager og søndager f.o.m.  
21. mai t.o.m. 4. september.

 Alle dager untatt mandager f.o.m. 
23. juni t.o.m. 19. august.
kl. 12.00 – 13.30*

*i perioden 23.06 – 07.08 seiles turen fra 12.15 – 13.45
Avgang:  12.00 – Sandvika Rigmorbrygga
Ankomst:  13.30 – Sandvika Rigmorbrygga
Pris:  Kr. 120,- voksen og honnør. 

Kr. 90,- for barn (2-15 år)
Rabatt:  Kr. 90,- for innehavere av 

«Budstikkakortet» og medlemmer av 
«Rigmors venner».

Salg om bord:  Forfriskninger, Vafler/kake, iskrem, 
diverse kioskvarer. Øl- og vinrett.

Påmelding:  Ingen forhåndspåmelding. Møt frem 
i god tid. Turen seiles med 5–100 
passasjerer.   
Telefon båt: 97 95 97 95.

Sjørøvertur
«Den 10. sjørøversesongen»

Våre minste kan glede seg over at vi for 
10. piratsesong på rad arrangerer våre populære 
sjørøverkvelder med Kaptein Rar Klin Kokos (i 
40 års krise) og hans (u)trivelige mannskap. 

Båten må vaskes med tannbørster, du må 
synge sjørøversanger og adlyde alle kapteinens 
ordre. Til gjengjeld får du iskrem, brus, pølser, 
godtepose og du får oppleve en spennende sjø-
røvejakt. Klarer vi å finne skatten får du en gull-
mynt og er en erfaring rikere!

Dag/Dato: Årets tur arrangeres tirsdag 4. og onsdag 5. juli
Oppmøte senest:  18.30 – Sandvika Rigmorbrygga.
Ankomst:  22.00 – Sandvika Rigmorbrygga.
Pris: Kr. 300,- pr. person.
Rabattert pris:  Kr. 200,- (33% rabatt) til innehavere av «Budstikkakortet og medlemmer av «Rigmors venner».
Inkludert:  Båttur, brus, iskrem, pølser og godtepose.
Salg ombord:  Sjørøverutstyr, forfriskninger og iskrem.
Annet: Kle dere gjerne ut i sjørøverkostyme.
Billettbestilling:  Biletter kjøpes direkte på www.rigmor.no. Ved kjøp av billetter per telefon påløper et admin. gebyr på 

kr. 25,- per billett. Turen seiles med 30–90 sjørøvere. Telefon 97 95 97 95.

Vi graver etter gull! Foto: Kyrre Hurum

... eller venner, bekjente og turister på Minicruise. 
Foto: Ingrid Marie Jørgensen.

Ta med familien, barn, barnebarn ...
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Michael Langballe (f.v.) og Knut Ebert i Skjærgårstjenseten klare for dagens tur blant holmer og skjær. Foto: B.S.

De skjulte hverdagshelter

Mange tar det kanskje som en selv-
følge at søppelet er tømt, bøyene 

ligger på sin plass og lyktene lyser, men 
bak dette ligger det mye jobb. 

Skjærgårsdstjenesten i Bærum kom-
mune gjør en meget viktig og god innsats 
for at innbyggerne kan nyte fjorden og 
øyene på best mulig måte.

Knut Ebert og Michael Langballe har 
hatt jobben siden 2006. Hver morgen i 
sommerhalvåret drar de ut med Skjær-
gårdsbåten blant øyene utenfor Asker-, 
Bærum- og øygruppen Steilene ved Nes-
odden for å tømme søppelet og påse at 
alt er slik det skal være. 

Selv mener de at de har drømmejob-
ben	for	som	de	sier;	kombinasjonen	av	
jobbens viktighet, friheten til å ferdes 
blant holmer og skjær, miljøet blant 
båtfolket, og ikke minst de gode tilba-
kemeldingene vi får for den jobben vi 
utfører, gjør at vi stortrives. De legger 
også vekt på det gode samarbeidet med 
Oslofjordens Friluftsråd, Sjøholmen 
Maritime Senter, arbeidsgiver Bærum 
kommune ved Harald Boysen, Morten 
Merkesdal,	og	andre	offentlige	instanser.	

Og ser du Knut og Michael i skjær-
gårdstjenesten båt hele sommerhalvåret, 
så er de jaggu meg å finne på fjorden om 

vinteren også, på snøscooter. For Bærum 
er den eneste kommunen i landet med 
eget isoppsyn, dette er også guttas jobb 
på vegne av Bærum kommune og havne-
sjef Leiv Moe. For å sørge for at fjordisen 
er trygg for ferdsel blir den målt hver dag. 
Når fjordisen er minimum 15 cm. blir 
den så merket utover fjorden fra Sand-
vika og i en 9 km, sløyfe.

For båtene Rigmor og Rigfar er skjær-
gårdstjenesten viktig, uten deres hjelp 
hadde det blitt vanskelig å opprettholde 
den driften vi har i dag. Har vi noen pro-
blemer er hjelpen bare en telefon og noen 
minutter unna. Gutta er veldig flinke til 
å finne praktiske løsninger. Vi er veldig 
takknemlige. Tusen takk for all hjelp og 
gode samtaler.

B.S. 11.05.2011

Hjertestarter overlevert fra president Per Døving og 40 medlemmer fra Lions 
Club Haslum til mannskapet på Rigmor og Rigfar. Foto: Freddy Nilsen

I strålende høstsol og med en blikk stille fjord hadde mann-
kapet Hilde og Bjørn den glede av å ha ca. 40 medlemmer 

i Lions Club Haslum ombord på fjorårets siste tur lørdag 23. 
oktober 2010. Anledningen var at klubben donerte en hjerte-
starter til båtene, i gaven lå også ett kurs til mannskapet for 
håndteringen av apperatet.

«Dette er vel den eneste gaven vi har gitt, som vi håper at 
mottakeren ikke får bruk for» sa president Per Døving ved over-
rekkelsen.

3000 – 5000 personer blir i Norge hvert år rammet av hjerte-
svikt og for hvert minutt minskes 10 prosent av mulighetene for 
helbredelse. På vegne av våre årlige 30 000 – 40 000 passasjerer 
og mannskapet takker vi hjertelig for omtanken, tusen takk.

B.S. 12.05.2011

Søm av båtkalesjer, telt og møbeltapesering 
+ rens og impregnering

Doxa Interiør & Systue
Båt-kalesjer & møbel-søm

Telefon 41 604 603
doxa-interior@doxa-inrterior.no

«Hjertevarme»
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Minicruise og fergetider 2011
Rigmor & Rigfar: telefon: 97 95 97 95 / e-post: rigmor@rigmor.no

1= mandag  2 = tirsdag  3 = onsdag  4=torsdag  5= fredag  6 = lørdag  7 = søndag

1. VÅRRUTE FRA 29.04 t.o.m. 19.06 OG HØSTRUTE FRA 26.08 t.o.m. 18.09 
Kr. Himmelfartsdag (torsdag 02.6) seiles en fergetur 1630. 2. Pinsedag (mandag 13.6) seiles full søndagsrute.

2. SOMMERRUTE f.o.m. TORSDAG 23.06 t.o.m. SØNDAG 07.08. NB: NYE TIDER I 2011:

3. SENSOMMERRUTE f.o.m. MANDAG 8.8 t.o.m. SØNDAG 21.8. NB: NYE TIDER I 2011!

b = Fergen henter passasjerer på Storøya/ Borøya bare om mannskapet vet det er noen som skal være med på returen  til Sandvika. Hvis retur ikke 
er avtalt, ring fergen på tlf. 97 95 97 95 senest 30 minutter før avgang fra Storøya/Borøya  hvis dere skal være med båten. / c = Stopper mandag,de 
andre dagene kun etter forespørsel og anledning. / d = Ekstra tur St. Hans. Natt takst: Voksen og honnør Kr. 100,-, barn (0-15 år) Kr. 50,- (Klip-
pekort kan ikke benyttes)

Ukedag: 5 6 7 6 7 6 7 7 7

Vår: Fra 29.4  
t.o.m. 17.6.

Fra 21.5 
t.o.m.19.6

Fra  21.5 t.o.m. 
19.6 

Fra 21.5 
t.o.m. 19.6

Fra 5.6 
t.o.m. 19.6

Fra 1.5 
t.o.m. 19.6

Høst: Fra 26.8 t.o.m. 
16.9

Fra 27.8 t.o.m. 
4.9 Fra 27.8 t.o.m. 4.9 Fra 27.8 

t.o.m. 4.9
Ingen 
stopp.

Fra 28.8 
t.o.m. 18.9

Type Tur: Ferge Ferge Minicruise Ferge Ferge Ferge

Sandvika 1630 1030 Avgang 1200

ANBEFALES.

Sightseeing  
med guide.

Turen seiles 
på steder vi 

ikke seiler i vår 
fergetrafikk.

Ankomst 1330

1330 - 1630
Borøya 1645 1045 1345 - 1645
Brønnøya N 1650 1050 1350 - 1650
Ostøya 1655 1055 1355 - 1655
Brønnøya Ø 1700 1100 1400 - 1700
Langåra 1710 1110 1410 - 1710
Brønnøya S 1710 1110 1410 - 1710
Hareholmen 1720 1120 1420 - 1720
Høyerholmen 1725 1125 1425 - 1725
Brønnøya Ø 1735 1135 1435 - 1735
Ostøya 1735 1135 1435 - 1735
Brønnøya N 1740 1140 1440 - 1740
Borøya 1745 1145 1445 1615b 1745
Sandvika 1800 1200 1500 1630 1800

Ukedag: 7 1 234567 1234567  234567 2345 1234567 67 2345 234567 St. hans 23.06

Type Tur: Ferge Ferge Ferge Minicruise Ferge Ferge Ferge Ferge Ferge eksTra Ferge

Sandvika 0845 - 1000 1045

Avgang 1215

ANBEFALES.

Sightseeing  
med guide.

Turen seiles 
på steder vi 

ikke seiler i vår 
fergetrafikk.

Ankomst 1345

- 1345 - 1645 -
Storøya - - 1025 - - - - - -
Borøya 0855 - - 1100 - 1400 - 1700 -
Brønnøya N - - - 1105 - 1405 - 1705 -
Ostøya 0900 - - 1110 - 1410 - 1710 -
Brønnøya Ø 0905 - - 1115 - 1415 - 1715 -
Langåra - - - 1125 - 1425 - 1725 2315d butikken
Brønnøya S - - - 1125 - 1425 - 1725 2315d
Hareholmen - 1005 - 1135 - 1430 - 1735 2335d
Høyerholmen 0910 1000 - 1140 - c - 1740 2330d
Brønnøya Ø - 1010 - 1150 - 1440 - 1750 2340d
Ostøya - 1010 - 1150 - 1440 - 1750 2340d
Brønnøya N - 1015 - 1155 - 1445 - 1755 2345d
Borøya - 1020 - 1200 - 1450 - 1630b 1800 2350d
Storøya - - - - 1320b - 1525b - - -
Sandvika - 1030 - 1215 1345 1500 1545 1645 1815 2400d

Ukedag: 1234567  234567 1234567 57

Type Tur: Ferge Minicruise Ferge Ferge

Sandvika 1030
Avgang 1200

Anbefales.

Sightseeing  
med guide.

Turen seiles på steder 
vi ikke seiler i vår 

fergetrafikk.

Ankomst 1330

1330 1630
Borøya 1045 1345 1645
Brønnøya N 1050 1350 1650
Ostøya 1055 1355 1655
Brønnøya Ø 1100 1400 1700
Langåra 1110 1410 1710
Brønnøya S 1110 1410 1710
Hareholmen 1120 1420 1720
Høyerholmen 1125 1425 1725
Brønnøya Ø 1135 1435 1735
Ostøya 1135 1435 1735
Brønnøya N 1140 1440 1740
Borøya 1145 1445 1745
Sandvika 1200 1500 1800 Foto: Ingrid Marie Jørgensen.

Mannskapet fikk god hjelp til å telle opp 
antall passasjerer av Julie Alvilde.  
Foto: Ingrid Marie Jørgensen.
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Informasjon og takster 2011 M/S Rigmor & M/S Rigfar

 Tidene på øyene er omtrentlige, møt 
opp minst 5 minutter før avgang. 
Forbehold om endringer.

	 På	øyene;	stå	på	bryggen	hvis	du	skal	
være med fergen.

 Grupper med over 15 reisende må ta 
kontakt på forhånd. Det er ikke for-
håndsbestilling på fergeturene eller 
Minicruise, men dette er for å unngå 
at flere grupper kommer samtidig. 
(Vi prøver å hindre plassmangel).

 Fra og med periode 2 (20. mai) er 
det cafe/kiosksalg med øl og vinrett 
på våre turer på lørdag og søndager.

 Ekstra frakt (som kjøleskap, vaske-
maskin, plank, flyttelass osv.) som 
ønskes medbrakt på fergeturene må 
avtales på forhånd og godkjennes av 
mannskapet. Pris for dette avtales 
ved hver enkel avtale.

 «Barn» defineres som aldersgruppen 
fra 2 til og med 15 år. Barn under 2 år 
reiser fritt med betalende passasjerer, 
men må betale barnetakst hvis det er 
gruppereiser (som barnehage etc.).

 Det tas forbehold om endringer av 
fergetider og priser. Det vil i så fall 
bli  annonsert på www.rigmor.no, på 
fergebryggene og i Budstikka.

PRIS FERGE: 
VOKSEN OG HONNØR:
Fra og med 2011 er det ikke honnørpriser
Kr. 40,- en vei (1. klipp)
Kr. 60,- For en rundtur med avstigning «på en øy på tilbakeveien» 
(1.klipp )
Kr. 80,- for en hel rundtur/sightseeing fra Sandvika uten 
avstigning før Sandvika (2. klipp)
Klippekort: 10 klipp Kr. 350,-

BARN: 
(gjelder barn fra 2 t.o.m. 15 år, sykler og hunder):
Kr. 30,- en vei (1. klipp)
Kr. 45,- For en rundtur med avstigning «på en øy på 
tilbakeveien» (1. klipp)
Kr. 60,- for en hel rundtur/sightseeing fra Sandvika uten 
avstigning før Sandvika (2. klipp)
Klippekort: 10 klipp Kr. 250,-

PRIS MINI CRUISE:
Kr.120,- for voksen og honnør
Kr. 90,- for barn (2 – 15 år) og medlemmer i «Rigmors venner» 
og innehavere av «Budstikka kortet».

Alle prisene er inklusive 8 % mva.

Seniorskranken
Sandvika Fjordturer AS takker 
Seniorskranken i Bærum for et 

godt samarbeid. 
For informasjon om Senior- 
skrankens mange turer ring  

telefon 67 50 40 47/22, 
mandag–fredag 11.00-14.00.

M/S Silius anløper Brønnøya Østre brygge, 
sannsynligvis 1954. M/S Silius seilte i fergetrafikk 
mellom Oslo og øyene i Asker og Bærum i årene 
1952-1958. Kapteinen het Viktor Milvang, forøvrig 
far til skipsfører Georg, som jobber på M/S Rigmor 
og M/S Rigfar. I 1954 ble M/S Rigmor satt inn 
som avlastningsbåt for M/S Silius. 
Foto: Bjørn Darvik. 

 

 
 

Telefon ferge: 97 95 97 95 
E-post: rigmor@rigmor.no 
Hjemmeside: www.rigmor.no 

Velkommen ombord!
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På kartet viser den blå streksen ruten for fergetur, den røde viser ruten for Minicruise. Flo og Fjære avgjør hvorvidt man seiler Slependrenna eller Vendelsundet på 
Minicruiset. (Kartet er brukt med tillatelse av Sjøkartverket.) Dette kartet skal ikke brukes til navigasjon.

Opplevelser Årets nyhet 
Storøya Borøya Brønnøya Ostøya Langåra

Badeplass 4 4 3 3 4
Sandstrand 4 4 3 3 1
Barnevogn / rullestol til sandstrand 4 4 3 3 1
Turveier (Egnet for barnevogn / rullestol) 4 1 4 1 1
Spasertur – Stier 4 4 4 3 4
Sykkeltur 4 1 4 1 1
Fiske 1 2 2 3 4
Telt overnatting * 4 1 * 4
Kiosk – (det er kiosksalg på fergen) 4 – – – –
Sopp (i sesong ) 1 4 1 4 4
Dusj 4 - - - -
Toalett 4 2 1 2 2
Sandvolleyballbane 4 2 1 1 1

Beskrivelse av de 
øyene i Vestfjorden 
vi trafikkerer i vår 
fergetrafikk.

4 = Meget bra egnet
3 = Bra egnet
2 = Egnet 
1 = Ikke egnet 
* = Ikke tillatt

Utarbeidet av Sandvika 
Fjordturer AS 10.05.2011. 
Forbehold om feil.

Øyene i Vestfjorden:

Storøya



Sandvika Fjordturer AS: Kontoradresse: Kadettangen 12 - Postadresse: Rigmorbrygga, Kadettangen, 1337 Sandvika 
Telefon 97 95 97 95 - Telefaks 67 52 01 01 - E-post: rigmor@rigmor.no - www.rigmor.no 

Senter for Maritim 
Kultur på Isegran
Maritime Center Fredrikstad utfører alle typer
reparasjoner, restaureringsoppdrag av større seil-
fartøyer, seilskøyter, klassiske seil og motorfartøyer.
Ring for en hyggelig båt-prat. 69 33 20 03/928 68 286,
eller besøk oss på:  w w w. i s e g r a n . n o

Sørlandsidyll til leie
Velkommen til vårt 

idylliske sørlandshus 
«Eikelunden» som 

ligger i Søgne 
kommune mellom 

Kristiansand og 
Mandal. 

For mer informasjon ta 
kontakt  med 

Bjørn Salomonsen på 
telefon 97 95 97 95


