
Program Fiskefestivalen 2018 

Fredag 13. juli  
 
12.00: Camping åpner. Info og campingmottak ved fotballbanen.                                            
                                                                                                                                                            
19.00: Brøggula åpner. Tor Inge Sundet spiller.                                                                                           
 
21.00: Fest med Skei & PT og Bøgdabråk!  Skjenkebevilling. Inngang i   
           festivalområdet: kr 300,-                                                                                         
           Etter kl 22.00: kr 350. Aldersgrense 15 år. Spar penger og kjøp   
           festivalpass på forhånd via hoopla.no  (kr. 500,-) eller ved   
           inngangen til festivalen ( kr 550,-.).                                                                                                            
 

Lørdag 14. juli 
                                                                                                                                        
09.00: Salg av fiskekort på kaia eller på hoopla.no (salget slutter ved   
            konkurransestart). Merk! Salg via hoopla.no stenges kl. 09.00 !                                                
            Klasse for barn, ungdom og voksen.  Fisking fra land og båt.                                                             
            Båtplasser kan kjøpes. Flotte premier! Premieverdi for hele helga ca   
            kr. 200.000!!                                                                                                                                            
 
11.00: Aktiviteter i kaiområdet: Roansutstillinga: Årets utstilling  
            «Blått hav så langt du ser» foregår i fjærasteinan og tar opp   
            plastproblematikken i havet. Åpning v/ Ola Eian. 
            Fotoutstilling av naturbilder i samme område.  
            Markedsbodene åpner - besøk vår bodgate!                         
 
11.30: Fiskekonkurransen starter! Dagens fisk!                                                                                                           
            Tur til Skjervøya med Osenfjord ca. kl 13.30:                                                                                 
            Aktiviteter for barna hele dagen i kaiområdet!                                                                                        
            Kræsjbåta, artibailla, småbåtbygging, fjellklatring kjøring med hest   
            og vogn m.m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
            Loppenaust og boknaust  åpner.                                                                                                                                                                                                                                                                      
            Brøggula åpner.                                                                                                                                                                                                                                                                                             
            Forspill i fjæra med Jan Borseth.                                                                                                                               
 
15.00: Fiskekonkurransen slutter. Innkomst med veiing av fangst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
16.00: Premieutdeling -alle barn/unge får premie.                                                                     

 17.15: Hurtigruta MS Nordkapp kommer.  Jan Borseth underholder fra kaia.                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
18.00: Markesboder,  loppenaust, boknaust og filmnaust lukker.                                          
 
20.00: Bandet Ship of fools spiller i Brøggula                                                                                                                                               
 
21.00: Dansefest med Ingemars i kaiområdet                                                                                                                                        
            Skjenkebevilling – inngang i festivalområdet kr 300,- etter 22.00: kr 350,-   
            Aldersgrense 15 år. 
 

Søndag 15. juli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
  
12.00: Familieshow med den kjente Klovnen Knut fra scenen.                                                                                                                                                                                                                                        
            Roansutstillinga «Blått hav så langt du ser» og fotoutstilling åpner. 
            Brøggula, markedsboder,  loppenaust , boknaust åpner.  
            Kjøring  med hest og vogn, kræsjbåta, artibailla, småbåtbygging !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
            Gang på stang med topp-premie kr. 5000.  
            Plankeduell med topp-premie kr.  1000, -                                                                                                                                                                                                                    
            Himmelsprætten – topp-premie:  Opplevelse for livet!                                                                                                        
            Ta sjansen a la Bessaker –  Merk! Topp-premie for fineste  
            farkost:  kr  10.000,- !!                                                                             
            Trekning av festivallotteri mot slutten av programmet. 
            Toppgevinst: Åfjordsfæring.                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                  
18.00: Markedsboder og naust lukker.                                                                                                                            
            Det tas forbehold om eventuelle feil og endringer i programmet.                                                                                 
            Sekretariat under festivalen:  tlf. 40047190                                                                                                             
            Hittegods leveres i klubbhuset ved fotballbanen.                                                                                                          
            Hittegods blir levert til Fosen lensmannskontor etter festivalen. 
 
SPESIELT OPPSATTE TURER TIL FESTIVALEN MED «OSENFJORD»:                                                                                                     
DANSEFEST Lørdag 14. juli kl. 19.30: Fra Sætervika via Ramsøyaunet, 
Sandviksberget, Skjervøya og Bessaker. Retur: kl. 01.30                                                                                                                                               
Søndag 15. juli kl. 11.00 fra Sætervika: Samme kjørerute som over. Retur med 
ordinær rute kl. 17.15. Husk! Nødvendig med minst 20 passasjerer fra 
Sætervika på denne turen. Påmelding til Osenfjord på forhånd. Tlf.:  91747645   
       



 


