
Ukebrev uke 6 og 7. Referat fra møter 7.2. og 14.2.2017. 

7.2. 

Ove Ågedal skulle ha holdt foredrag, men måtte melde avbud. Isteden kom Ellen Stampe og fortalte 

om vanskene Sande eldreråd har med å skaffe leder.  

Sande eldreråd har 180 medlemmer, og 50-60 kommer på møtene, som blir holdt en gang i måneden 

på Sandetun. Problemet er at ingen føler seg i stand til å ta på seg vervet som leder, og Ellen 

appellerte til oss om å stille. Rådet kan ikke fungere uten leder! 

 

14.2. 

Kvelden var avsatt til Ingunn Narverud og Snorre Føreland og deres to års seiltur med S/Y Spinnvill 

over Atlanteren til Karibien og tilbake. 

De startet i Hellas, så gikk turen via Gibraltar, Madeira, Kanariøyene, Kapp Verde til Tobago. 

Overfarten ble unnagjort på 17 dager. Deretter cruiset de nordover mellom øyene i Karibien, og dro 

videre vestover gjennom De nederlandske Antillene til Aruba og andre øyer lengst vest i havområdet. 

Colombia, Panama ble besøkt før hjemturen startet via Cuba, Bahamas, Azorene. 

Snorre snakket om forberedelsene til turen. Så gikk de to punktvis gjennom en del «frequently asked 

questions»: 

 Økonomi? Vesentlig å gjøre ting selv, og spare penger lenge! 

 Farlig? Ofte dårlige kart, umerka grunner, korallrev. Gå langt ute for å unngå pirater! 

 Vær? Sjelden farlig, men alltid kuling på de lengre strekkene. 

 Finest? Panama, San Blas/Cambombia. Nokså uberørt indianermiljø. 

 Natta? Vaktsystem, tre vakter. Ekstra mannskap på krysningene tillot dette. 

 Kjedelig? Vedlikehold i stille periodeer, lite straandliv. Billig rom i Panama! 

 Hai? Joa, men bare snille. 

 Mat? Grønnsaker, frukt, ferskt kjøtt. Med god planlegging ingen vansker. Lite fisking pga 

tangbelter i sjøen.  

 På land? 85% av tida på land, 4 mnd seiling, 5% i Karibien.  

 Søppel? Mye i Panama. Mikroplast i havet.  

Litt statistikk til slutt: 

 2 år på tur. 

 29 land. 

 15 000 nautiske mil. 

 15-20% av tida på havet. 

 1000 motortimer. 

 26 personer innom båten i kortere eller lkengre perioder. 

 Ca 100 000 kr per pers per år (utenom selve båtkjøpet. 

Ingunn og Snorre ordnet et samarbeid med SOS Barnebyer, og samlet inn penger til organisasjonen 

via sponsorer, fester, venne og kjente. 

Takk til de to for engasjert foredrag med spennende innhold! 



 

 


