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Velkommen til en ny sesong med 
M/S Rigmor og M/S Rigfar. I årets 
avis, den 6. i rekken, kan du lese 
om alle de flotte og varierte turene 
vi kan tilby.

Hvis du ønsker å oppleve Oslofjor-
den med familie og venner er Mini-
cruise/Jubileumstur et godt alternativ. 
Her får du 1,5 times fjordtur blant de 
flotte øyene i Asker og Bærum. Om-
bord er det cafe/kiosksalg med øl og 
vinrett. Kapteinen vil guide og for-
telle om de ulike stedene vi passerer. I 
forbindelse med årets 80 års jubileum 
for M/S Rigmor får alle 8 og 80 årin-
ger gratis tur på dette cruiset. 

Hvis dere er en større gruppe, er et 
godt alternativ å leie en av båtene for 
en firmatur eller privat arrangement. 
Vi legger opp turen helt etter deres 
ønske, og kommer gjerne med gode 
forslag. Om bord har vi en variert og 
god meny og skjenkebevilling med 
alle rettigheter. Vårt mål er å lage en 

hyggelig og personlig fjordtur, med 
sjel og atmosfære til en rimelig pris.

Er du glad i opera? I august arran-
gerer vi syv operaturer til Oscarsborg, 
for oppsetningen «Aida». På menyen 
står det nydelig fingermat, nattmat, 
gode forfriskninger og ikke minst 
garanterte gode plasser under forestil-
lingen. Fjorårets operaturer var veldig 
populære med mange gode tilbake-
meldinger. Turene ble utsolgt raskt.

Vi seiler flere dagsturer til Oscars-
borg festning. Her kan du delta på 
guidet tur eller du kan oppleve denne 
fantastiske øya på egenhånd. Du kan 
også velge å seile videre til Drøbak for 
handletur i sørlandsidyll i ett yrende 
folkeliv en lørdag formiddag. 

Hva med barna? For 9. året på rad 
arrangerer vi våre populære og spen-
nende sjørøverturer. Kaptein Rar Klin 
Kokos og hans mannskap prøver å fin-
ne ut hvem som har tatt skatten?

Fergeturer til øyene utenfor Asker 

og Bærum gjør det mulig å «øyloffe» 
og oppleve det mangfoldet øyene har å 
tilby, som for eksempel gode bade- og 
fiskeplasser, spaser- og sykkelturer og 
ikke minst muligheten for å overnatte 
i telt. Egne fisketurer har vi selvfølge-
lig. Dessuten må vi ikke glemme at vi 
i løpet av sommeren tar noen kvelds-
turer innom Hovedøya for guidet tur 
på Klosterruinene. Vi seiler forbi det 
nye operabygget og langs Oslo Havn 
på denne turen.

Nytt av året er at alle våre arrange-
menter bestilles og betales på vår hjem-
meside (gjelder ikke ferge- og Mini- 
cruise). Informasjon om de ulike turene 
finner dere på de neste sidene eller på 
www.rigmor.no.

Da er det bare på vegne av Sandvika 
Fjordturer AS å takke for alle de positi-
ve tilbakemeldingene fra våre kunder, 
og ønske velkommen til en ny sesong. 

Bjørn Salomonsen (Eier) 
13.05.2010

Foto Kaptein: Karen Fonk, Bærum Kulturhus / Bakgrunnsfoto: Magnus Birkeland.

Kaptein Jens Sundbye blåser i gang årets 
jubileumssesong – Rigmor 80 år!
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Rigmor tidende
2010Barnas Sjørøverkveld

Barnas sjørøverkveld på M/S Rigmor
Dag/Dato: Onsdag 4. august og torsdag 5. august
Oppmøte senest:  18.30 – Sandvika Rigmorkaia.
Ankomst:  22.00 – Sandvika Rigmorkaia.
Pris: Kr. 300,- pr. person.
Rabatt:  30 % rabatt til innehavere av «Budstikkakortet og 

medlemmer av «Rigmors venner». (Kr. 210,-)
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.  
Telefon 452 04 627.  
Turen seiles med 30–90 sjørøvere.

«En uforglemmelig tur for både 
barn og voksne i en stemningsfull 
atmosfære, med servering av mat, 
humor og action. Vi gleder oss til 

å skure dekk i år også!»
Richard og Wibecke,  
fornøyd Mamma og  

Pappa fra Asker

Sjørøverfoto: Kyrre Hurum
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Igjen er det klart for operafest på Oscarsborg Festning, med 
båttur fra Sandvika med M/S Rigmor eller M/S Rigfar til Oslo- 
fjordens kanskje aller vakreste øy. Koret blir større og flottere 
enn noen gang før, og regien blir av Bentein Baardson. 

Vi håper på å fortsette suksessen fra de to siste årene, med 
utsolgte båt- og operabilletter, og med meget gode tilbake- 
meldinger fra våre kunder.

Fakta om Aida!
Aida er et melodrama komponert av Giuseppe Verdi. Den 
etiopiske Kong Amonasros datter, Aida, er en slave i Egypt. 
Hun forelsker seg i krigeren Radames, og forelskelsen er gjen-
sidig. Dessverre har den egyptiske kongens datter, Amneris 
også følelser for Radames, og hun legger derfor en plan for å  
sabotere Aida og Radames forhold. 

Aida er en tragisk fortelling om håpløs kjærlighet, sjalusi og 
tragedie, og ble mottatt med begeistring da den ble urfram- 
ført i Kairo i 1871. Den er fortsatt svært populær.

Sted: Borggården på Oscarsborg Festning
Torsdag 12. august - lørdag 14. august - søndag 15. august - 
tirsdag 17. august - onsdag 18. august - fredag 20. august  og 
lørdag 21. august.

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

Oppmøte alle dager, Rigmorkaia, Sandvika  16.45 
Avgang  17.00
Ankomst Oscarsborg  19.00
Forestilling  19.30–22.30
Avreise Oscarsborg  22.45
Ankomst Sandvika  00.45 
Pris pr. person inkl. mva  Kr. 1050,-* 

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

Gro Hanssen fra Asker

Operafest på Oscarsborg festning

Prisen inkluderer:
•	 Velkomstdrikke
•	 Båttur	tur/retur	(Kr.	300,-)
•	 Fingermat	på	tur	og	enkel	nattmat	på	returen	(Kr.	220,-)
•	 Operabillett	med	 garantert	 gode	 plasserunder	 forestillin-

gen (Kr. 530,-)

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

Billettbestilling: 
Biletter kjøpes direkte på www.rigmor.no innen 1. august. 
Ved kjøp av billetter per telefon påløper et admin. gebyr på  
kr. 25,- per billett. Telefon 452 04 627.

AIDA av Giuseppe Verdi

Hilde ser frem til å servere fornøyde operakunder også i år. 
(Foto: Budstikka)
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Besøk Oscarsborg festning eller Drøbak
 
En av våre mest populære turer
Vi kan tilby våre reisende dagsturer til opplevelsesbyen Drøbak, eller tur til Oscarsborg festning med guidet omvisning. Vi seiler 
fra Sandvika med M/S Rigmor eller M/S Rigfar. Under seilasen vil kapteinen guide, mens vi seiler langs Vestfjorden på innsiden 
av de idylliske 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 destinasjon, 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 anlø-
per. I ca. 2 timer vil dere få omvisning med kyndig beretning om Oscarsborg festnings historie, med hovedvekt på 9. april 1940, 
den gang da festningen med sine stridsmidler stanset den tyske fremrykning ved senkningen av krysseren «Blücher». Omvisningen 
innbefatter også besøk i Oscarsborg festnings museum, Kystartillerimuseet og Torpedobatteriet. Etter omvisningen har man 30–45 
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 i «sørlandsbyen». Drøbak har 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 saltvannsakvarium og Norsk Lutefiskmuseum. Byen huser også Nordens eneste helårsåpne julehus. Og 
hva med å avslutte visitten med et besøk på en av byens flere maritime og koselige kafeer eller restauranter? 

Dag/Dato: Lørdagene 29. mai, 3. juli, 31. juli og 28. august.
Oppmøte senest: 09.30 – Sandvika Rigmorkaia.
Avgang Sandvika: 09.45 
Ankomst Oscarsborg: 12.00 
Ankomst Drøbak: 12.15
Avgang Drøbak:  14.15 
Avgang Oscarsborg: 14.30 
Ankomst Sandvika: 16.15 – Sandvika Rigmorkaia
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 (0-16 år)
Pris guide Oscarsborg: Kr. 100,- for voksen/kr. 50,- for barn (0-16 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 452 04 627. Turen seiles med 15–60 personer.

Krysseren Blücher senkes i Drøbakssundet ved Oscarsborg Festning natt til 9. april 1940. (Foto: Oscarsborg museum)



5

Hovedøya
Kveldscruise med omvisning på Hovedøya. Vi seiler forbi den nye operaen.
Kveldscruise til Hovedøya, med guidet omvisning på Klosterruinene. Sightseeing langs Nesodden, på innsiden av den idyl-
liske 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 disposisjon. Guiden står klar ved brygga ved ankomst og dere vil få en kyndig 
beretning om Hovedøya og Klosterruinenes 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 21. juni og mandag 26. juli.
Oppmøte senest:  16.00 – Sandvika Rigmorkaia
Avgang Sandvika:  16.15
Ankomst Hovedøya: 18.15
Avgang Hovedøya:  19.45
Ankomst Sandvika: 21.00 – Sandvika Rigmorkaia
Salg om bord:  Vi har forfriskninger og øl- og vinrett.
Pris båttur:  Kr. 300,- for voksen/kr. 150,- for barn (0-16 år)
Pris fingermat: Kr. 220,- pr. person (turen kan bestilles uten bespisning)
Pris guide:  Hovedøya: kr. 100,- for voksen/kr. 50,- for barn (0–16 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 452 04 627.

Klosterruinene på Hovedøya. (Foto: Jan Ove Brenden/janovebrenden.no)
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Minicruise/Jubileumscruise
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 «Slependrenna» eller Vendelsund, Hestesund, Holmenfjorden og Middagsbukta før vi returnerer til Sand-
vika gjennom Lille Ostesund. Alle 8 åringer (ikke skolegrupper o.l.) og 80 åringer får gratis tur på dette cruiset i forbindelse 
med M/S Rigmors 80-års jubileum.
 
Dag/dato:  Alle lørdager og søndager i tidsrommet 22. mai til og med søndag 5. september. Alle hverdager unntatt 

mandager i tidsrommet 22. juni til og med 13. august.
Avgang:  12.00 – Sandvika Rigmorkaia
Ankomst:  13.30 – Sandvika Rigmorkaia
Pris:  Kr. 120,- voksen og kr. 90,- for barn/honnør
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.

Fisketur i høstferien
M/S Rigmor arrangerer fisketur for dem som har lyst til å prøve fiskelykken i Oslofjorden. Vi seiler ut til den kjente og gode fiske-
plassen ved Vestre Måsane eller andre steder i fjorden hvor fisken vet å bite. Turene arrangeres i høstferien.

Dag/dato: Torsdag 7. oktober og fredag 8. oktober
Avgang:  11.15 - Sandvika Rigmorkaia
Ankomst: 14.30 - Sandvika Rigmorkaia
Salg om bord:  Forfriskninger, kake/nystekte vafler og diverse kioskvarer, øl- og vinrett.
Pris båttur:  Kr. 200,- pr. person
Rabatt: Kr. 150,- pr. person (25 % rabatt) for innehavere av «Budstikkakortet» og medlemmer av «Rigmors venner». 
Inkludert:  Båttur og fiskelykke
Annet:  Ta med egne fiskesnører. Noen fiskesnører leies bort på turen. Pris kr. 30,-
Billettbestilling:  Biletter kjøpes direkte på www.rigmor.no. Ved kjøp av billetter per telefon påløper et admin. gebyr på 

kr. 25,- per billett. Telefon 452 04 627. Turen seiles med inntil 30 passasjerer. 

Minicruise på M/S Rigmor en sommerdag i juli
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M/S Rigmor gjennom 80 år
Fra kystvaktsfartøy i Sverige under 2. verdenskrig til institusjon  

i Asker og Bærum. Norges eldste rutegående treferge i drift?

Øverst: Johan Strand (1924-1976), i midten: Kjell 
Salomonsen (1935-1998), nederst fra venstre: Bjørn 
Salomonsen (1971-), Rolf Martinsen (1916-2008), 
Olav Håbu (1928-). Bildet ble tatt ifm 75-års 
jubileumet til M/S Rigmor i 2005.

Eiere: 
1930-1945: Anders Botvid Karlsson
1945- 1968: Rolf Martinsen
1968 -1973: Olav Håbu
1973 -1976: Olav Håbu, Johan 
Strand og Kjell Salomonsen
1976-1998: Olav Håbu og Kjell 
Salomonsen
1998-2002: Olav Håbu og Bjørn 
Salomonsen
2002-2010: Sandvika Fjordturer AS 
ved Bjørn Salomonsen

Hele historien til MS Rigmor kan 
du lese i «Rigmor tidende 2005». 
Avisen finner du i pdf format på  
www.rigmor.no. Ta kontakt på 
telefon: 97 95 97 95 eller send 
e-post til rigmor@rigmor.no om 
du ønsker å få avisen tilsendt.

10 Fakta om M/S Rigmor:
1.  Hun  ble bygget  i 1930 ved «Lind-

støl & Søn - Skips og baatbyggeri»  
til en pris av 35 000 norske Kroner. 

2.  Fergen fikk først navnet Motorfarty-
get (MF) «Näset» og seilte først i fer-
gerute mellom Gravarna og Lysekil. 

3.  Den nye fergen ble en solid byg-
get jakt, mellom eikespantene var 
det kun 10 cm, med eik- garnering 
og hud og med furudekk. Fartøyet 
hadde en lengde på 15.48 meter, 
bredde 4.90 meter, dybde 2.08 me-
ter og bruttotonnasje på 35.94, mo-
toren som ble installert var en ny 60 
HK 2 sylindrer Bolinder. Båten ble 
sertifisert til 48 personer.

4.  Under krigen rekvirerte den svenske 
marine MF Näset til bruk som kyst-
vaktfartøy. 

«Motorfartyget Näset», senere omdøpt til M/S Rigmor, i trafikk ved hovedneset i Kungshavn, Sverige i 
1930-årene.

5.  I 1945 kjøpte Kystskipperen Rolf 
Martinsen fra Hvaler båten, og 
hun ble satt i trafikk i Fredrikstad/ 
Hvaler området. Båten fikk nav-
net Rigmor etter Rolf Martinsens 
kone.

6.  I 1950 ble båten forlenget til 56 fot 
og krysser ombygget og ble sertifi-
sert til 110 passasjerer.

7.  Fra 1954 ble M/S Rigmor satt i 
fast rute fra Oslo til øyene utenfor 
Asker og Bærum.

8.  Fra 1973 har M/S Rigmor seilt fra 
Sandvika til øyene utenfor Asker 
og Bærum.

9.  Alle skoleelever i Bærum har siden 
1973 hatt skoleundervisning om-
bord i MS Rigmor, 

10.  Mellom 30 000 og 40 000 passa-
sjerer benytter seg årlig av båtene. 

Eiere fra 1945 til 2010.

M/S Rigmors navnemor, Rigmor Martinsen (1920-
2006)

Fakta om M/S Rigmor:
Skrog Eik med furudekk
Lengde 17 meter
Bredde 5 meter
Dybde 2 meter
Vekt 36 Bruttotonn
Fart  10 knop
Antall passasjerer 100
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2010

Bjørn Even Holtet høvler ny hudplank.

Denne vinteren har M/S Rigmor ligget 
ved MaritimeCenter i Fredrikstad.

Her har hun fått skiftet ca. 200 meter 
hudplank og ca. 10 meter spant, alt i eik, 
på styrbord (høyre) skuteside.

I tillegg skiftes rekkverket på samme 
side i øvre salong, dette arbeidet utføres 
ved Engelsviken slipp AS.

Innen to år skal babord (venstre) skute-
side og rekkverk byttes, planen er at båten 
etterhvert skal gjøres så original som mulig.

Vedlikeholdsarbeidet på den 80 år 
gamle damen er planlagt, det er ett kost- 
bart og møysommelig arbeid, men det 
er til gjengjeld ett meget godt utført fag-
arbeid, båten blir som ny.

 Paradokset er at inntil videre vil M/S 
Rigmor seile med en gammel blå side 
på babord og en helt ny trehvit side på 
styrbord.

«Vi får bakke på hjemturene, slik at 
samme farge vender mot land hele tiden»  
B.S.

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

M/S Rigmor med sin nye trehvite skuteside ved MaritimeCenter. i Fredrikstad.

M/S Rigmor forynges

«Nå blir hun som ny og skal holde i 80 år til. Da 
er jeg bare 118, og fortsatt i min beste alder.»

Bjørn Salomonsen (Eier)

Spanter og hudplank skiftes.
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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 Borøya Brønnøya Ostøya Langåra

Badeplass 4 3 4 4
Sandstrand 4 2 3 1
Barnevogn/rullestol til sandstrand 4 3 3 1
Turveier (Egnet for barnevogn/rullestol) 1 4 1 1
Spasertur – Stier 4 4 3 4
Sykkeltur 1 4 1 1
Fiske 2 2 3 4
Telt overnatting 4 1 * 4
Sopp (i sesong) 2 1 4 4

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

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

Vi er stolte over å være 
båtenes matleverandør.

Catering for enhver anledning

Telefon 32 83 51 42
Besøk vår hjemmeside 

www.kafeglobus.no

 



Bli medlem av Rigmors venner!
Som medlem vil du få: 
•	 Informasjon	om	våre	turer
•	 Rabatter	på	turene;	Minicruise,	Barnas	 
 sjørøverkveld og Fisketur
•	 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 2010! 
Meld deg inn på: www.rigmor.no eller klipp ut slippen og send 
til: RIGMORKAIA KADETTANGEN, 1337 SANDVIKA

Navn:     

Telefonnummer:    

Adresse:    

Minicruise- og fergetider 2010
Rigmor & Rigfar - Sandvika- øyene i Vestfjorden.– Tlf. 97 95 97 95

a. =  Kun avstigning.
b. =  Turen (Fra Sandvika 0845) 

seiles ikke søndag 20. juni
c. =  Personer som skal til Borøya 

lørdag og søndag, må seile 
1000 da 1030 fergen ikke 
anløper Borøya disse dagene.

d.=  Kun påstigning
e. =  Seiles ikke i mai og september 

(1615 fra Borøya)
f. =  Seiles kun i perioden tirsdag 

22. Juni til og med fredag  
2. Juli

2. GJELDER FRA OG MED FREDAG 21. MAI TIL OG MED FREDAG 18. JuNI.
NB. 2. pinsedag (mandag 24. mai) seiles søndagsrute

3. GJELDER FRA OG MED LøRDAG 19. JuNI TIL OG MED SøNDAG 15. AuGuST

4. GJELDER FRA OG MED FREDAG 20. AuGuST TIL OG MED SøNDAG 05. SEPTEMBER
Samme fergetider som under periode 2- (se fredag 21. mai til og med fredag 18. juni)

5. GJELDER FRA OG MED FREDAG 10. SEPTEMBER TIL OG MED SøNDAG 19. SEPTEMBER
I denne perioden seiler fergen følgende datoer med avgang fra Sandvika klokken 1630: 
Fredag 10.09, søndag 12.09, fredag 17.09 og søndag 19.09 
For rutetider på de andre anløp stedene(øyene), følg tabellen loddrett fra avreisetidspunktet fra Sandvika 1630. 

Anløp:

Fredag
-
-

-
Lørdag
Søndag

-
Lørdag
Søndag

-
Lørdag
Søndag

-
-

Søndag Søndag

Type Tur: Ferge Ferge Minicruise Ferge Ferge Ferge

Sandvika 1630 1030
Avgang 1200

Ingen stopp
på øyene

ANBEFALES

Seiler på steder
vi ikke seiler i

vår fergetrafikk

Guiding

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 1615e 1745
Sandvika 1800 1200 1500 1630e 1800

Anløp:

Søndag Mandag

Tirsdag 
Onsdag 
Torsdag 
Fredag

Lørdag 
Søndag

Alle 
dager

Alle dager
unntatt 
mandag

Alle 
dager

Alle 
dager

unntatt 
mandag

Alle 
dager

unntatt 
mandag 

Fredag

Søndag

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

Sandvika 0845b - - 1000c 1030c
Avgang 1200

Ingen stopp
på øyene

ANBEFALES

Seiler på steder
vi ikke seiler i

vår fergetrafikk

Guiding

Ankomst 1330

1330 - 1630 1800 1815

Borøya 0855b - - 1015c 1045c 1345 - 1645 1810 a -
Brønnøya N 0900b - - - 1050 1350 - 1650 1815 a -
Ostøya 0900b - - - 1055 1355 - 1655 1820 a -
Brønnøya Ø 0905b - - - 1100 1400 - 1700 1825 a 1830
Langåra - - 1000 f - 1110 1410 - 1710 1830 a 1840
Brønnøya S - - 1000 f - 1110 1410 - 1710 1830 a 1840

Hareholmen 0905b 1010 - - 1120 1420 - 1720 1835 a 1845
Høyerholmen 0910b 1000 - - 1125 1425 - 1725 1840 a 1850
Brønnøya Ø - 1010 1010 f - 1135 1435 - 1735 - 1855
Ostøya - 1015 - - 1135 1435 - 1735 - 1855
Brønnøya N - 1015 1015 f - 1140 1440 - 1740 - 1900
Borøya - 1020 1020 f - 1145d 1445 1615 1745 - 1905
Sandvika - 1030 1030 f - 1200 1500 1630 1800 - 1915
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Informasjon og takster 2010 M/S Rigmor & M/S Rigfar
Informasjon: 
� Vi anbefaler «Minicruise» (Fra 12.00 

til 13.30) for de som ønsker en ekstra 
fin sightseeingtur med guiding. På 
Minicruise seiler vi en runde i fjorden 
forbi idylliske steder vi ikke passerer i 
vår fergetrafikk. Minicruise seiles med 
minimum 5 passasjerer. Fergeturene 
anbefales primært til de som skal til 
øyene, men kan også tas som en sight-
seeingtur. Kapteinen guider på opp-
fordring, og hvis tid, på fergeturene. 
Fra periode 2 til og med 4 er det kafé/
kiosksalg med øl og vinrett ombord. 
Se www.rigmor.no eller brosjyre for 
informasjon om tidspunktene for våre 
mange andre populære turer/arran-
gementer som Oscarsborg festning, 
Drøbak, Kveldscruise, Hovedøya, 
Barnas sjørøverkveld og båtutleie.

� Vi seiler fra 2007 ikke på billettsamar-
beid med Stor Oslo lokaltrafikk i vår 
fergetrafikk – se nye priser.

� Grupper med over 15 reisende må ta 
kontakt på forhånd på tlf. 97 95 97 95  
eller e-post: rigmor@rigmor.no. Det 
er ikke forhåndsbestilling på fergetu-
rene eller Minicruise, men dette er for 
å unngå at flere grupper kommer sam-
tidig.(Vi prøver å hindre plassmangel) 

� Ekstra frakt (som kjøleskap, vaske-
maskin, plank, flyttelass osv.) som 
ønskes medbrakt på fergeturene må 
avtales på forhånd og godkjennes av 
mannskapet. Tlf. 97 95 97 95 eller e-
post: rigmor@rigmor.no 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 passasje-
rer, men må betale barnetakst hvis det 
er gruppereiser (som barnehage etc.). 
Honnørbillett: Gjelder for personer 
som er uføre eller over 67 år og ek-
te-felle/registrert partner i følge med 
honnør berettigede. Gyldig legitima-
sjon må forevises. Ledsagere med be-

Fornøyde fergepassasjerer ankommer Brønnøya Nordre Brygge

Hytturen starter på....

...www.oslofjorden.org

vis, vernepliktige i uniform, sykkel og 
hund betaler barnetakst.

� Fergetidene på øyene er omtrentlige. 

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

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

Velkommen ombord!

PRIS FERGE: 
VOKSEN:
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 / sightsee-
ing fra Sandvika uten avstigning før 
Sandvika (2.klipp ) 
Klippekort: 10 klipp Kr. 350,-

BARN / HONNøR:
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 / sightsee-
ing fra Sandvika uten avstigning før 
Sandvika (2.klipp )
Klippekort: 10 klipp Kr. 250,-

PRIS MINIcRuISE: 
Kr. 120,- for voksen.
Kr. 90,- for barn (2 – 15 år) og hon-
nør og personer med medlemskap 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.



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

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


