Færderfesten en folkefest
For fjerde gang ønsker vi
tusenvis av seilere velkommen
til Tønsbergregionen. Færderfesten er en folkefest for de
som besøker oss og for de som
bor her. Vi gleder oss til at
båtene legger seg tett i tett
langs brygga, at skuelystne går
på herlig bryggesleng, stopper
opp på de mange flotte restaurantene, og lar seg underholde
av alt som skjer. At Torvet fylles av deilige matlukter, konsertarenaen av sommerglade
mennesker og sommermusikk
og parken fylles av ivrige
lekeglade barn. Det er sommer
i Tønsberg!
Det har skjedd mye i Tønsberg
de siste årene. Byen er blant dem
som vokser mest, og blant dem
som har høyest jobbdekning i
landet.

Undersøkelsene viser også at
byen blir best likt av egne
innbyggere, og scorer høyt i
omdømmeundersøkelser.
Store arrangementer er en måte
å aktivere og synliggjøre alt hva
vi har å by på.
Den tradisjonsrike Færderseilasen arrangeres for 74.
gang, og det er fjerde gang
de legger til kai i Tønsberg.
Færderfesten som arrangeres
på land er med på å vise frem
det unike med regionen vår.
Vi skal vise frem den idylliske
skjærgården og den pulserende byen. Regionen som har litt
av alt. Vi ønsker å skape gode
opplevelser for de som bor i
regionen og for de som kommer
på besøk.

Skaper liv i hele byen
Du trenger ikke ha peiling på
seiling for å kose deg i
Tønsberg når Færderseilasen
kommer til målbyen. Færderfesten som møter seilerne på
land er en folkefest for alle
som bor og besøker regionen.

Restaurantene:
Nyt maten. Langs brygga og i
mange hyggelige smug og gater
i sentrum er det restauranter
og kafeer. Her er det perfekt til
å dele en matbit eller et glass
med noen du opplever Færderfestivalen med.

Båtene:
Se det fantastiske skuet av
hundrevis av seilmaster tett i
tett. Det antas at det vil komme
i overkant av 500 båter inn til
Tønsberg Havn. Båtene legges
utenfor hverandre langs hele
brygga, og på andre siden av
Kanalen. Det er gangbro over fra
Kanalen til bryggeområdet. Alle
båtplassene ved bryggeområdet
er reservert deltakere i seilasen.

Livestudio, storskjerm og
stands:
Tønsbergs Blad vil ha livesending som streames og kan ses via
tb.no og andre nettsider i Amedia samt på storskjerm på brygga. På området mellom Tønsbergs Blad og Esmeralda vil det
lørdag bli liv og røre da Tønsberg Byorkester har korpskonsert og artister skal underholde
på åpen scene. Flere spennende
samarbeidspartnere vil også ha
stands langs brygga.

Foynhagen:
Fredag er det show med Harm
& Hegseth i Foynhagen. Lørdag blir det skikkelig «seilerfest»
med Fagernes Yacht Klubb på
samme sted, men vi poengterer
at du er hjertelig velkommen til
å bli med på denne musikalske
festen selv om du ikke er deltager på seilasen. Alt ligger altså til
rette for en skikkelig festivalhelg
på Brygga!
Gunnarsbøparken:
Litt nord-øst for bryggeområdet ligger en grønn park som
omgjøres til arena for barna.
Her kan barna få prøve ulike aktiviteter og idretter, presentert
av lokale lag og foreninger. Det
hele avsluttes med en konsert
i parken med bl.a. deltagere i
Melodi Grand Prix Junior. Arrangementet er gratis.

Torvet:
Restaurantene O`learys og
Bæret utvider sine uteserveringer og skaper gode matopplevelser på Torvet, i hjertet av
Tønsberg.
Praktiske gjøremål:
Regattakontoret er på Hotell Klubben og festivalkontoret i den gule sjøboden
tilknyttet
Foynhagen.
Billetter til Barnas Færderfestival hentes på Lindahlplan
på DNB sin stand på lørdag,
eller i Gunnarsbøparken på
søndag.

Vi håper også i år mange vil ha
glede av Færderfesten. For å få til
det er man selvsagt avhengig av
et godt samarbeid med næringsliv, foreninger og kommunene.
Tusen takk til alle som stiller
opp. Spesielt vil vi takke Tønsberg kommune, KNS , Tønsberg
Seilforening, Havnevesenet og
alle andre samarbeidspartnere
for at dere bidrar og tilrettelegger. Ikke minst skylder vi en stor
takk til alle de som bor i Tønsbergregionen. Tusen takk for at
dere tar del i festen og bidrar til
å vise frem at tønsberglivet har
utrolig mye flott å by på.
God tur og god opplevelse!
Heia Færder`n, heia Tønsbergregionen! Alle mann ombord.

Med hilsen Focus Productions
og Tønsberglivet
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Fakta om Færderseilasen

Trafikken

. Alle veier er åpne som normalt med unntak av at Nedre Langgate
r stenges for gjennomkjøring kl. 21.00 lørdag kveld. Politiet gjør en
- løpende vurdering av tidspunktet for stenging. Vær også oppmerksom
på at Kanalbrua åpnes 5 minutter over hel hver time fra fredag kveld kl.
21.05 og store deler av lørdag og søndag, mot normalt hver annen time.

Brua vil kunne stå åpen i inntil 15 minutter for å slippe gjennom alle

- seilbåtene som deltar i Færderseilasen så køer vil oppstå ved disse brur åpningene.
-

Tidligere år har mange av de som har mulighet latt bilen stå, og tatt
sykkelen eller bena fatt. Dette har gjort at det ikke har vært store trafikale
utfordringer.
Vestfold og Telemark fylkeskommune oppfordrer også i år de som har
mulighet til å sykle, gå eller reise kollektivt til byen. Vestfold Kollektivtrafikk (VKT) er i normal drift denne helgen.
Se VKT.no for full oversikt.

s

Broåpninger
Det er planlagt følgende broåpninger:
Merk dere at dette er åpningstider for Kanalbrua. Av sikkerhetsmessige
grunner vil det til en hver tid sørges for forbindelse over til Nøtterøy,
derfor åpnes gangbrua 5 min før/etter Kanalbrua.
FREDAG/LØRDAG:
Fra fredag kl. 21:05 og til lørdag kl. 18:05 åpnes broa hver time.
Det vil si kl. 21.05 – 22.05 – 23.05 - 00:05 - 01:05 – 02:05 – 03:05 – 04:05 –
05:05 – 06:05 – 07:05 – 08:05 - 09:05 - 10:05 - 11:05 - 12:05 - 13:05 - 14:05
- 15:05 - 16.05 - 17.05 - 18.05 . Etter kl.18:05 åpnes broa klokka 20:05.
SØNDAG:
Kl. 07:05 - 08:05 - 09:05 – 10:05 - 11:05 - 12:05 - 13:05 - 14:05 - 16:05 18:05 - 20:05.
Vi gjør oppmerksom på at det kan komme endringer. Ved spørsmål ta
kontakt med Bydrift i Tønsberg Kommune.
Oppdatert informasjon legges på www.færderfestivalen.no og våre
Facebooksider

Den tradisjonsrike Færderseilasen arrangeres normalt
den andre helgen i juni. Første
seilas ble gjennomført i 1947,
med start og målgang på Dronningen i Oslo. I år går starten
på Aker Brygge med målgang i
Tønsberg for fjerde årete på
rad. I den første seilasen var
det kun seks båter som stilte
til start, i år ligger det an til å
være 700 båter til start.
Færderseilasen har med andre ord blitt arrangert over 70
ganger. Båtene starter i Oslo
fredag 10. juni og går i mål på
Husøflaket mellom Jarlsø og
Husøy ved Tønsberg.
Fra mållinjen er det to nautiske mil inn til Tønsberg hvor
Færderfesten har sitt utgangspunkt. Når båtene kommer inn
til Kanalbroa vil lettbåter hjelpe
deltagerne trygt forbi begge
broene og gjennom kanalen til
området hvor båtene skal ligge.
Færderseilasen har fire løp
(baner) som starter fra Oslo:
Oslo - Husøy
Oslo - Medfjordbåen - Husøy
Oslo - Hollænderbåen - Husøy
Oslo - Tristein - Husøy
Hvilket løp en båt seiler
avhenger i stor grad av båtensstørrelse. Moderne og raske
regattabåter blir tildelt lengre
løp enn i de andre klassene. Alle
som melder seg på i skøyter og
tyngre turklassen starter fra Son
og seiler rundt Tristein.
På tb.no vil vi sende hele færden
fra Oslo til Tønsberg direkte
med kameraer på flere båter.

Kjekt å vite!
Tusenvis av seilere kommer til
Tønsberg fra sent fredag kveld
og utover lørdagen, avhengig
av vind. Noen av båtene velger å snu etter målgang, men
vi håper også i år at mange
vil ta turen for å oppleve målbyen Tønsberg. For å komme
inn til havneområdet må seilerne gjennom Kanalbrua og
gangbrua. De siste årene har
arrangøren jobbet systematisk
med ulike etater for å få best
mulig løsninger for broåpning
og båtpassering.
Seilasen avsluttes ved Husøyflaket så seilerne har god tid til å
komme gjennom broa. Broa vil
gå opp oftere enn normalt, og
bilister må belage seg på å vente.
Det jobbes godt og strategisk for
å gjøre dette så
effektivt som mulig.

Det ventes at opptil 700 båter
vil komme til Tønsberg Havn.
Ved normale værforhold ankommer de første båtene fredag fra kl. 21.00 og utover. Det
største volumet av båter vil
ankomme midt på natten og
tidlig lørdag.

Parkering:

Byens parkeringsplasser er
tilgjengelige som normalt. Det
finnes bra kapasitet på parkering i nedre bydel med en del
parkeringsplasser langs begge
sider av Nedre Langgate. Her
finner du også Tønsberg P-hus
i Nedre Langgate 41 og parkeringskjeller under Quality Hotel
Tønsberg. Under Færderfestivalen anbefaler vi også rimelig
parkering litt utenfor sentrumssonen, f.eks. på Kaldnes eller
Korten/Fjordgaten på Stensarmen.

Fritidsbåter:

Denne helgen er Tønsberg Havn
reservert til båter som deltar
i Færderseilasen. Det betyr at
det ikke vil være mulig for andre båter å legge til den denne
helgen. Det vil heller ikke være
mulig å legge til for korte perioder. Av sikkerhetshensyn oppfordres publikum til å oppleve
seilasen fra land.

