Farvandsbeskrivelse – Oslo
Praktisk information om Forbundshallen, hvor DFfR’s udstationerede båd i Oslo er placeret:
Båd
Ekstra båd
Bådtransportmulighed
Adresse
Tilsynsførende:
Nøgler:
Afstand til rejseforbindelse
Afstand til indkøbsmulighed
Overnatningsmuligheder:

Pris pr. overnatning
Seværdigheder:
Lokale forhold:

Mälaren
Mulighed for at leje 2+ inrigger eller 4+ inrigger
Trailer til 6 inriggere. Kontakt tilsynsførende
Drammensveien 212, Oslo
Marianne Lundh, Olav Kyrresgate 1, 0273 Oslo; tlf: +47 900 36 137;
e-mail: m-lundh@online.no
Udlevering aftales med tilsynsførende
Bus 200m; Tog Oslo Sentralstasjon 5km; DFDS/Stena Line 5km;
Colorline 2km
Sjølyst: ICA supermarked og bager ca 1km
Norske Studenters Roklub har sommersted ”Solodden” på Kalvøya ved
Sandvika. Her er findes der 4 hytter og køkkenbygning, bådhus og
garderobe m. bad; afstand fra Oslo 11km; se foto.
Kontakt tilsynsførende for reservation.
Indkøbsmuligheder i Sandvika, 15-20
minutters gåtur tværs over øen.
På nogle øer er det tilladt at slå telt
op, ellers begrænsede muligheder
for overnatning på campingpladser
i Indre Oslofjord.. Kort med afmærkninger udlånes med båden.
75NOK pr. person (Solodden)
Vikingeskibsmuseet, Holmenkollen, Akershus fæstning, Operaen.
Smukt område med mange flotte turmuligheder. Øer og skjær gir store
variationsmuligheder og følelsen af at være langt væk fra storbyen.
Vandet er rent og klart, man kan se søstjernekolonier, blåmuslinger,
krabber, masser af fugle og er man heldig også niser (små marsvin).
Blåmuslinger kan samles, men check algevarsel med Blåskjell-telefonen
på +47 820 33 333.

Pas på stor trafikk af motorog sejlbåde, især om
eftermiddagen på gode
solskins-dage.

Januar 2011

De fleste skjær er mærket med stage og en afmærkning, som viser
hvilken vej man skal passere. Det anbefales at studere søkortet grundigt.
Badestrande er afmærket med gule bøjer. I rugetiden 15.april – 15.juli er
fuglereservater forbudt område. Disse områder er mærket med skilt.
Mange øer er private og kan ikke benyttes til landgang. Kort med
afmærkninger udlånes med båden.
Det er en god ide at have med en bådrulle og evt. anker.

