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Styret inviterer alle som eier en båt bygget i Kjellvika eller Dypedal og andre som har 
interesse for disse båtene til årsmøte og treff. 
 
I år som i fjor er det Tredalen på Spjærøy og Hvaler Kommune som blir lokalitet for Spjærøy 
treffet helgen 16 til 18 Juni. 
 
For utenom årsmøte blir det blant annet felles aktiviteter, grilling, foredragsholder på lørdag 
og båttur gjennom Skjelsbosundet på søndag. 
 
Praktisk informasjon: 
Påmeldingen sendes til  johansen.nikolai@gmail.com . 
 
Deltageravgiften er 300,- kr, som gjelder pr båt og betales inn på foreningens 
kontonummer: 1080 38 63240 innen 15 juni. 
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Styre i Spjærøykrysser-klubben håper at flest mulig med Spjærøykrysser eller andre båter 
bygget i Kjellvika eller på Dypedal kommer sjøveien. For å være sikre på at brygga på 
Tredalen skal ha plass til alle, er det viktig å melde seg på i god tid.  
 
For alle som ikke kommer sjøveien, og til alle de som har lyst til å ta turen for å se de 
praktfulle klenodiene er det enkelt å komme seg til Tredalen.  
 
TIMEkspressens busser kjører regelmessig fra Oslo bussterminal til holdeplassen Bekkene på 
Spjærøy. Fra Bekkene er det bare rundt 800 meter til hovedhuset på Tredalen.  
 
Det er også enkelt å reise til Tredalen med egen transport. Følg riksvei 108 fra Fredrikstad til 
Spjærøy, og ta første vei til venstre. Følg skilt mot Tredalen rett etter parkeringsplassen.  
Tredalen ligger på Spjærøy i Hvaler kommune sør for Fredrikstad  
 
Legg gjerne inn GPS koordinatene.  
(WGS 84: N 59° 6.072', E 10° 55.557'; WGS 84 – desimal: 59.10120, 10.92596). 
 
Foreningen har leid hovedhuset på Tredalen for å avholde Årsmøte. Hovedhuset har helt nytt 
kjøkken og nytt bad med vannklosett og dusj, en stue, en spisestue og to soverom i første 
etasje, og to soverom og en sovesal i andre etasje. Hovedhuset har plass til 18 personer for 
overnatting, for de som måtte ønske det. 
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Program: 
 
Fredag 16.06.17. 
 
Det er ikke lagt opp til noe program denne dagen eller kvelden, men havna/brygga kan 
benyttes fredag. Vi gjør oppmerksom på at forflytninger av båter kan bli nødvendig for å få 
plass til alle. 
 
Lørdag 17.06.17. 
 
Styret er på plass for å ønsker alle velkommen fra kl. 08.00 
 
Oppmøte: 10.00 
 
Årsmøte i Spjærøykrysser-klubben: 12.00 
 
Foredragsholder: Rolf Utgård. 14.00 
 
Felles grilling: 17.30 
 
Fellesaktiviteter: 19.00 
 
Søndag 18.06.17. 
 
Felles båttur gjennom Skjelsbosundet. 12.00  
 
Felles stopp innom det gamle båtbyggeriet i Kjellvika. 13.00 
 
Slutt: 15.00 
 
  Vi ønsker alle velkommen til Tredalen på Spjærøy. 
 
Med vennlig hilsen Styret. 


