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Fortsetter side 2

Den 14. mai 2005 var årets første varme 
sommerdag og Pinseaften, men den viktig-
ste anledning denne minnerike dagen, var 
jubileum for ”Norges eldste rutegående 
treferge”.
M/S Rigmor skinte om kapp med solen, 
der hun lå nysminket på sin brygge klar 
for sin store dag. Skinnende med nye sig-
nalflagg og løv i toppen var hun klar til å 
ta imot de 75 inviterte gjestene.
M/S Rigmor er en gammel og ærverdig 
båt med en fantastisk historie, og som seg 
hør og bør ble bursdagsbarnet feiret med 
pomp og prakt Det kom gjester fra fjern 
og nær, men den røde tråden var at alle har 
eller har hatt et spesielt forhold til damen.
Foruten mannen M/S Rigfar som lå stolt 

og minst like pent pyntet for dagen, kom 
både gamle eiere, passasjerer, ordfører og 
gode venner.
Det hele startet med at jentene fra Vestre 
Bærum Pikekor opptrådte med vakker 
sang og skapte en  flott stemning for en 
feststemt forsamling i det strålende været. 
Deretter fulgte taler: 
Eier Bjørn Salomonsen fortalte om Rig-
mors historikk fra byggingen i Risør i 1930 
og frem til i dag, hvor hun og mannen MS 
Rigfar regnes som en institusjon i Oslofjor-
den med ca. 40 000 passasjerer hvert år.
I tillegg fikk han takket to av de gamle ei-
erne som var med denne dagen; Rolf Mar-
tinsen (89) som kjøpte båten i 1945, hans 
kone Rigmor (90) er båtens navnemor, og 

www.rigmor.no

Planene er allerede lagt for de spennende 
båtturene vi kan tilby i sommerhalvåret.
Blant de turene som er satt opp er besøk til 
Oscarsborg festning og turer til Drøbak. 
Det vil bli arrangert “Minicruise”, “Kvelds-
cruise”, “Fisketur”, mens barna får sin egen 
“Sjørøverkveld”.

Les mer om sommerens aktiviteter  på side 
3, 4 og 5 eller på www.rigmor.no.

Båtutleie
M/S RIGMOR - M/S RIGFAR

Opplev to av Oslofjordens eldste 
trebåter med sjel og i en hyggelig 
atmosfære.
Vi leier ut båtene med mannskap til 
følgende arrangementer!

•  Firmaturer
•  Private arrangementer
•  Transport
•  Skoleturer
•  Sightseeing
•  Fisketurer
•  Sjørøverkvelder
•  Oscarsborg festning 
 med omvisning

Vi har matservering med en variert og
god meny, samt skjenkebevilling med 
alle rettigheter. Vårt mål er lage en 
hyggelig fjordtur, til rimeligst pris 
tilpasset kundens behov. 
For mer informasjon se side 8 eller 
www.rigmor.no. Telefon 97 95 97 95.

Velkommen ombord!

Foto: Espen Nersveen
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Olav Håbu (77) som tok over i 1969, for 
anledning dagens kaptein.
Magnus Birkeland fra Brønnøya trakk de 
store linjer om fergetrafikken i Oslofjorden 
fram til i dag, og det ble muntert for gjes-
tene da han fortalte om sin første sommer-
jobb som 14-åring som lettmatros ombord 
på jubilanten. 
Ordfører Odd Reinsfelt holdt en flott tale 
på vegne av kommunen og fortalte om 
Rigmor og Rigfars sentrale plass i hjertet 
av Bærum kommune, og viktigheten av 
båtene for lokalbefolkningen og ikke minst 
for turismen.
Deretter fulgte fine taler fra leder av Selsk-
abet til Sandvikens Vel, Maria Kramer 
Johansen og leder av Sjøholmen Maritime 
senter, Stein Arnesen.

Så var det tid for Jubileumssightseeing et 
par timer i skjærgården hvor jubilanten har 
holdt til nesten hver sommer siden 1949.

Det ble et historisk sus over turen. 
Tidligere eier, og kaptein for dagen, Olav 
Håbu førte båten like sikkert og stødig 
som han gjorde i sine dager. 
Ragnhild Pehrson fra ”Venner av gamle 
Sandvika” sto for guidingen.
Det var stopp på utvalgte steder for å vise 
hvor viktig Rigmor har vært for befolknin-
gen i Vestfjorden. Frakt av varer, gods og 
folk var en viktig del av Rigmors trafikk 
i tidligere tider, og ispedd humoristiske 
anekdoter fikk vi gjenoppleve noe av stem-
ningen fra den gang.

Ombord ble det servert god mat, kaker 
og forfriskninger, mens Rigmors faste 
trekkspiller  Finn Dag Johnsen sørget for 
ekstra god stemning.

Vi stoppet på Langåra for en liten strekk. 
Middagsbukta var full av båter, som det 
bare kan være på St.Hans her. Og jubi-
lanten ble svært rørt da hun fikk mange 
jubileumstilrop fra folkemengden som var 
ute i sine private båter og nøt sommer-
dagen med familie og venner.

Etter hvert ble ferden vendt mot Sand-
vika. Gjestene takket så meget for turen, 
og jubilanten vil nok en gang takke for alle 
gavene som ble gitt i anledning dagen.
Og som et hyggelig minne, var NRK på 
plass og filmet det hele, slik at enda flere 

Vestre Bærum Pikekor synger for jubilanten. Foto: Kristin Krugerud

Eiere fra 1945 til 2006. Fra venstre: Dagens eier Bjørn Salomonsen (34), eier fra 1998, 
Rolf Martinsen (90), eier fra 1945-1969, Olav Håbu (77), eier fra 1969-2002. 
Foto: Hilde Salomonsen

fikk delta i feiringen på TV-skjermen.  
Minnene om Jubileumsdagen er godt 
lagret for fremtiden.

Bjørn Salomonsen 01.05.2006

Tusen takk til:
Even Ueland og Kristin Krugerud (SL) 
for hjelp til bilder og tekst.
Kafe Globus for matserveringen og Arkus for 
forfriskninger på Jubileumsdagen.
Vestre Bærum pikekor og alle talerne.
Alle som deltok i feiringen og gavene 
til jubilanten.

Rigmors venner!
Bli medlem av Rigmors venner
 
Som medlem vil du få:
• Informasjon om våre turer
• 25% rabatt på våre arrangementer
• Forhåndsbestilling direkte på telefon
 
Pris: kr. 200,- pr. år.
Gjelder familier inntil 4 personer 
Beløpet går uavkortet til vedlikehold 
og drift av båtene.

Klipp ut og send til: Rigmorkaia 
Kadettangen, 1337 Sandvika

Ja, jeg vil bli medlem i 
Rigmors venner for år 2006! 

Navn: .............................................

Adresse: ..........................................

Telefonnummer: .............................. 
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Sommerens båtturer

Hei igjen og takk for sist!
Aller først må jeg få lov til å takke for alle de positive tilbakemeldingene vi har fått fra våre 
kunder enten de har deltatt på våre firmaturer, fergeturer eller på våre arrangementer. 
Dere er hovedårsaken til at vi står på år etter år for å holde disse gamle trebåtene i hevd. 
I og med at vi fått så mange positive tilbakemeldinger vedrørende fjorårets jubileumsavis 
“Rigmor tidende“, har vi bestemt oss for å lage denne oppfølgeren for sesongen 2006.
MS Rigmor er så langt vi vet “Norges eldste rutegående treferge”, mye av fjorårets avis 
omhandlet denne historien. Er det noen som ikke har fått lest Jubileumsavisa, og er 
interessert, så ta kontakt med undertegnede på telefon 97 95 97 95 / rigmor@rigmor.no 
og vi sender deg et eksemplar.

Vi avsluttet ikke fjorårets sesong før 14. desember, etter å ha tilbragt november og halve 
desember på Engelsviken Slipp AS i Fredrikstad. Her tilbringer vi årlig noen uker for ge-
nerelt vedlikeholdsarbeid og skipskontroll på båtene. I fjor måtte vi imidlertid bli lengre 
enn normalt, da blant annet M/S Rigfar fikk installert ny motor og nytt gear. Den gamle 
motoren hadde gjort jobben i nesten 40 år, så det var på tide å bytte til en ny, skjønt det 
var en stor investering for vårt lille firma. M/S Rigmor fikk også installert en ny mast, i 
vedlikeholdsfri aluminium. Den gamle var skåret i tre av far til tidligere eier og skipper 
Olav Håbu.

Siden har vi vært igjennom en lang og kald vinter, men nå kan vi glede oss over en ny 
båtsesong som er i anmarsj. I skrivende stund er sommeren er allerede kommet brått 
på. Planene for sommerens aktiviteter er allerede lagt, et omfattende program som bør 
interessere mange. Dette kan du lese mer om i denne avisen eller gå inn på www.rigmor.
no for ytterligere informasjon.

I fjor introduserte vi “Rigmors venner“. Dette er en støttegruppe for båtene. Ved å betale 
kr. 200,- får du og din familie 25% rabatt på våre arrangerte turer. I tillegg kan du 
forhåndsbestille på telefon direkte til oss. Les mer om dette gode tilbudet på side 2. 
Pengene går uavkortet til vedlikehold av båtene.

Så er det bare å ønske velkommen ombord til en ny sesong, vi håper at varmen holder og 
at vi ser deg ombord på båtene snart.

Bjørn Salomonsen 10.05.2006

Takk til Budstikka og Oscarsborg festningsmuseeum for bildemateriale til avisen.

Velkommen ombord til årets båtsesong!

Minicruise
Opplev fjorden en tidlig ettermiddag på 1,5 timer
Ombord vil du oppleve idylliske steder vi ikke seiler i vår ordinære fergetrafikk. 
Kapteinen vil guide deg gjennom fjorden, hvor dere også vil få et historisk 
tilbakeblikk av ulike steder i fjorden frem til i dag. Turen seiles fra Sandvika gjennom 
” Slependenrenna” / Vendelsund,  Hestesund, Holmenfjorden og Middagsbukta før vi 
returnerer til Sandvika gjennom Lille Ostesund.

Dato: Alle lørdager og søndager i tidsrommet 20.05. -  
 10.09.2006 
 Alle hverdager i tidsrommet 27.06. - 18.08.2006
Avgang:   12.00 – Sandvika, Rigmorkaia
Ankomst:  13.30 – Sandvika, Rigmorkaia
 Pris pr. person kr. 100,-
*Rabatt: Kr. 75,- pr. person 
 ved bruk av Budstikkakortet (25%rabatt)
Inkludert i prisen:  Båttur og guiding 
Salg ombord:               Forfriskninger, vafler / kake, iskrem, diverse kioskvarer.   
 Øl & vinrett
Påmelding:                    Ingen  forhåndspåmelding. Møt frem i god tid
                                    Turen seiles med 5 - 100 passasjerer Foto side 3: Bjørn Salomonsen
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Foto: Bjørg Kristensen

Barnas Sjørøverkveld
Kaptein Rar Klin Kokos og resten av sjørøverbesetningen gjentar suksessen fra de siste 
årene og inviterer nok en gang alle barn fra 3 -12 år med foresatte til en spennende 
sjørøverkveld med M/S Rigmor. Her blir det sjørøversanger, iskrem og hygge mens 
vi seiler rundt i fjorden. Deretter setter vi sjøbein på en øde øy, hvor det blant annet 
blir sjørøverjakt. Vi avslutter kvelden med grilling av pølser, brus, bading, leker og 
godteposer til barn og voksne! 

Dato:  03.07 - 04.07 og 07.08 – 08.08.2006  
Avgang:   18.30 – Sandvika Rigmorkaia
Ankomst:  22.00 – Sandvika Rigmorkaia
Pris: Kr. 265,- pr. person.
Rabatt:  Budstikkakortet gir 25% rabatt (kr. 200,-)   
Inkludert: Båttur, brus, is, pølser og godtepose. 
Salg ombord: Sjørøverutstyr, forfriskninger og iskrem
Annet: Kle dere gjerne ut i sjørøverkostyme. 
Påmelding: Billetter fåes kjøpt på Sandvika Storsenter ved   
 Informasjonen / Turistkontoret fra og med 01.06.2006  
 telefon 67 52 23 00. Telefon båt 97 95 97 95
 Turen seiles med 30 - 95 sjørøvere

Kveldscruise med trekkspill og guiding
Med sjel og i en hyggelig atmosfære seiler vi forbi idylliske øyer og 
viker i Oslofjorden som vi ikke seiler i vår fergetrafikk, også på den andre siden av 
fjorden (Ildjernet). Ombord vil det bli servert en god kakebit og kaffe / te (inkludert)
Kapteinen, mannskapet og vår populære trekkspiller vil sørge for at dere får en trygg, 
hyggelig og minnerik opplevelse på fjorden.

Dato:    Onsdagene 12.07. - 19.07. - 26.07. og 02.08.2006 
Avgang:    18.30 – Sandvika, Rigmorkaia
Ankomst:   21.30 – Sandvika, Rigmorkaia
Pris voksen:  Kr. 200,-
Barn (2- 16 år):  Kr. 100,-
Inkludert i prisen:  Båttur, Kaffe / te samt en god kakebit.
Salg ombord:  Forfriskninger & iskrem. Øl & vinrett
Påmelding:  Ingen forhåndspåmelding - Møt opp i god tid. 
   Telefon båt 97 95 97 95
   Turen seiles med 10 - 63 personer

Fisketur
M/S Rigmor arrangerer fisketur for de som har lyst til å prøve fiskelykken i Oslofjorden. 
Vi seiler ut til den kjente og gode fiskeplassen ved Vestre Måsane eller andre steder i 
fjorden hvor fisken vet å bite.
Turene blir arrangert på sommeren og i høstferien (se datoer).
Vi har redusert antall personer fra 30 – 22 for at fiskeplassen om bord skal bli 
enda bedre.

Dato sommer: Mandagene 10.07.-17.07.-24.07. og 31.07.2006
Avgang sommer: 18.30 – Sandvika, Rigmorkaia
Ankomst sommer: 21.30 – Sandvika, Rigmorkaia

Dato høstferie: 02.10. - 03.10 - 04.10. - 05.10. og 06.10.2006
Avgang høstferie: 11.15 – Sandvika, Rigmorkaia 
Ankomst høstferie: 14.30 – Sandvika, Rigmorkaia

Pris: Kr. 200,- pr. person
Inkludert: Båttur og fiskelykke
Salg ombord: Forfriskninger, kake / nystekte vafler og 
 diverse kioskvarer. Øl & vinrett
Annet: Ta med egne fiskesnører
 Noen fiskesnører leies bort på turen. Pris kr. 30,-
Påmelding: Billetter fåes kjøpt på Sandvika Storsenter ved   
 Informasjonen / Turistkontoret fra 01.06.2006 - 
 Telefon 67 52 23 00. Telefon båt 97 95 97 95
               Turen seiles med maksimalt 22 personer Foto: Anette Oskal

Foto: Freddy Nilsen
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Besøk Oscarsborg festning eller Drøbak
Fjorårets mest populære tur
Vi kan tilby våre reisende dagsturer til opplevelsebyen Drøbak eller tur til Oscarsborg 
festning med guidet omvisning alle lørdagene i juli og den første i august.
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. Om bord kan dere kjøpe hjemmelagde baguetter, nystekte 
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 Drøbak. Etter tilbragt tid på hver 
destinasjon, seiler vi fra Drøbak, henter resten av gjestene ved festningen før vi setter 
kursen strake veien hjemover, mens vi seiler langs Nesoddlandet 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. to timer vil dere få omvisning med 
kyndig beretning om Oscarsborg festnings historie med hovedvekt på 9. april 1940,da 
festningen med sine” stridsmidler stanset den tyske fremrykning ved senkningen av 
den tyske krysser Blücher”. Omvisningen innbefatter også besøk i Oscarsborg festnings 
museum og Kystartillerimuseet. Etter omvisningen kan dere disponere 30 - 45 minutter 
på øya. Bademulighetene er gode. Spasere en tur rundt idylliske Kaholmene er å 
anbefale, likeså et godt måltid på øyas restaurant. Båten returnerer fra samme sted som 
ved ankomst klokken 14.30.

Drøbak
Vi ankommer midt i ”smørøyet” av Drøbak, og tilbringer to timer i ” sørlandsbyen”
Drøbak har en vakker trehusbebyggelse fra 1700-1800 tallet med velstelte rosehager 
som innbyr til nydelige spasersturer. Man kan også besøke et eller flere av byens mange 
kunstgallerier eller Oslofjordens saltvannsakvarium og Norsk Lutefiskmuseum. Byen 
huser også Nordens eneste helårs åpne julehus. Og hva med å avslutte visitten med et 
besøk i en av byens flere maritime og koselige kafeer eller restauranter? 
Båten returnerer fra samme sted som ved ankomst klokken 14.15.

Dato/Lørdag:   01.07. - 08.07. - 15.07. - 22.07. - 29.07. og 05.08.
Oppmøte senest:   09.30 (Rigmorkaia, Kadettangen)
Avgang:    09.45 
Ankomst Oscarsborg: 12.00 
Ankomst Drøbak:  12.15  
Avgang Drøbak:  14.15 
Avgang Oscarsborg: 14.30 
Ankomst Sandvika: 16.15 
Pris båttur pr. person: kr. 310,- pr. person 
Pris båttur (barn 0-16 år): kr. 155,- pr. person 
Pris guiding Oscarsborg: kr.   60,- pr. person 
Salg om bord:   Hjemmelagde baguetter, nystekte vafler / kake, iskrem,  
    mineralvann, kaffe, te og diverse kioskvarer. Øl og vinrett.
Påmelding:   Billetter fåes kjøpt på Sandvika Storsenter ved   
    Informasjonen / Turistkontoret fra og med 1.6.2006
    Telefon 67 52 23 00. Telefon båt 97 95 97 95
                  Turen seiles med 15 - 63 personer

Foto:  Oscarsborg festningsmuseeum

Foto:  netup.noFoto: Eva Groven 

Foto: Freddy Nilsen



6

Fergetider 2006 – M/S Rigmor & M/S Rigfar

1. Gjelder fra og med fredag 28. april til og med søndag 14. mai
I denne perioden seiler fergen fredager, søndager og 1. mai. Avgang Sandvika klokken 
16.30. Turen tar 1,5 time. For øvrige rutetider, se avreise fra Sandvika klokken 16.30 
i tabellen.

2. Gjelder fra og med fredag 19. mai til og med fredag 23. juni
NB:  24. mai og 25. mai ( Kristi Himmelfartsdag ) seiler fergen kun klokken 16.30 
fra Sandvika.

711 - Sandvika – øyene i Vestfjorden – Sandvika
Vi anbefaler våre sightseeingturer med guiding og servering for de som vil oppleve en 
større del av fjorden. Fergeturene anbefales primært til de som skal på øyene. Les mer 
om sommerens sightseeingturer / arrangementer under “Sommerens båtturer” i denne 
avisen eller se www.rigmor.no.

3. Gjelder fra og med lørdag 24. juni til og med søndag 20. august

Anløp Fredag Lørdag og søndag
også 5.juni - (2. pinsedag)

Søndag
også 5.juni

Sandvika 1630 1000a 1030a 1330 - 1630
Borøya 1645 1015a - a 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 - 1145b 1445 1615 1745

Sandvika 1800 - 1200 1500 1630 1800

Anløp Søndag Lørdag
Søndag

Alle dager
(mandag til og med søndag)

Fredag Søndag

Sandvika 0900 1000a 1030a 1330 - 1630 1800 1830
Borøya 0910 1015a (1045)a 1345 - 1645 1810c 1845

Brønnøya N 0915 - 1050 1350 - 1650 1815c 1850

Ostøya 0915 - 1055 1355 - 1655 1820c 1855

Brønnøya Ø 0920 - 1100 1400 - 1700 1825c 1900

Langåra - - 1110 1410 - 1710 1830c 1910
Brønnøya S - - 1110 1410 - 1710 1830c 1910
Hareholmen 0920 - 1120 1420 - 1720 1835c 1915

Høyerholmen 0925 - 1125 - - 1725 1840c 1925

Brønnøya Ø - - 1135 1435 - 1735 - 1935

Ostøya - - 1135 1435 - 1735 - 1935

Brønnøya N - - 1140 1440 - 1740 - 1940

Borøya - - 1145b 1445 1615 1745 - 1945

Sandvika - - 1200 1500 1630 1800 - 2000

Merk:
• 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   
 fergeturene, men dette er for å unngå 
 at flere grupper kommer samtidig, 
 (Prøve  å hindre plassmangel) 

• Tidene på øyene er omtrentlige

• Takstene til Stor Oslo lokaltrafikk er  
 gjeldende - Sandvika er i sone V03, de  
 øvrige anløp er i sone V04

• Det tas forbehold om endringer 
 i fergetidende - Det vil i så fall 
 bli annonsert på www.rigmor.no, på  
 fergebryggene og Budstikka

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

a. Personer som skal til Borøya lørdag og  
 søndag, må seile 1000 da 1030 fergen  
 ikke anløper Borøya disse dagene.
b. Kun påstigning
c. Kun avstigning

4. Gjelder fra og med fredag 25. august til og med søndag 10. september
Samme fergetider som under periode 2- (se fredag 19. mai til og med fredag 23. juni).

5. Gjelder fra og med fredag 15. september til og med søndag 24. sept.
I denne perioden seiler fergen fredager og søndager. Avgang Sandvika klokken 16.30. 
Turen tar 1,5 time. For øvrige rutetider, se avreise fra Sandvika klokken 16.30 i tabellen.

Velkommen ombord! Forside fergetabell fra 1955



ved natur og idrettsforvaltningen takker for et meget godt 
samarbeid med M/S Rigmor siden 1973. Vi ser fortsatt 

frem til mange års videre drift til glede for innbyggerne.
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Øyene i Vestfjorden

Rigmor legger 
til kai på Langåra 

- Lassokunst
Foto: Karl Braanaas

Vi takker for et langt og hyggelig samarbeid med M/S Rigmor og M/S Rigfar

Beskrivelse av de øyene i Vestfjorden vi 

trafikkerer i vår fergetrafikk.

4 = Meget bra egnet / 3 = Bra egnet / 

2 = Egnet / 1 = Uegnet

Opplevelser Borøya Brønnøya Ostøya Langåra

Badeplass 4 2 3 4

Sandstrand 4 2 3 1

Barnevogn til sandstrand 4 3 3 1

Turveier (Egnet for barnevogn) 1 4 1 1

Spasertur – Stier - 4 4 2 4

Sykkeltur 1 4 1 1

Fiske 2 2 3 4

Telt overnatting 4 1 3 4

Sopp (i sesong) 2 1 4 4



Båtutleie

M/S Rigfar
M/S Rigfar er 50 fot og sertifisert til 73 
personer. Byggeår 1948. Denne båten 
anbefaler vi til spesielt firmaturer og 
selskapsarrangementer med bespisning 
opptil 35 personer. Båten har en hyggelig 
salong, musikkanlegg, fin uteplass og bar 
med alle rettigheter.

Båtturer for alle i Oslofjorden

Opplev to av Oslofjordens eldste trebåter 
med sjel og i en hyggelig atmosfære.
Vi leier ut båtene med mannskap til 
følgende arrangementer!

•  Firmaturer
•  Private arrangementer
•  Transport
•  Skoleturer
•  Sightseeing
•  Fisketurer
•  Sjørøverkvelder
•  Oscarsborg festning med omvisning

Vårt tilholdssted er ved Kadettangen 
i Sandvika, men vi seiler i hele Indre 
Oslofjord. Vi har matservering 
med en variert og god meny, samt 
skjenkebevilling med alle rettigheter. 
Vårt mål er å lage en hyggelig fjordtur, 
til rimeligst pris tilpasset kundens behov. 
For mer informasjon se www.rigmor.no. 
Telefon 97 95 97 95.

M/S Rigmor
M/S Rigmor er 56 fot og sertifisert til 
100 personer. Båten er en av Oslofjordens 
mest populære båter i sommerhalvåret. 
Vi anbefaler M/S Rigmor til de fleste type 
turer. Båten er nyoppusset med blant 
annet ny salong til jubileumsåret. 
M/S Rigmor har godt med uteplass og bar 
med alle rettigheter.

Sandvika Fjordturer AS Kontoradresse: Kadettangen 12 - Postadresse: Rigmorkaia, Kadettangen, 1337 Sandvika 
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8


