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Styrelsen för 
Föreningen 
Vikingaskeppet 
Sigrid Storråda får 
härmed avge 
följande  

Verksamhetsplan 
för verksamhetsåret  

2018-04-01-2019-03-31 

Arbetsdagar/Lördags
mys FVSS : 
Arbetsdagar alla lördagar 

i Mars-April mellan 

08.00-12.00   
www.sigrid.se 

Sjösättning: 
Sjösättning planerad till 

den 7 april 2018 klockan 

09,00 -14,00 , Välkomna  

vi bjuder på grillad korv 

med bröd .  

Stora arrangemang: 
 5-6 maj – Vårrundan – 

Konst- och hantverksrunda 

på Kinnekulle. se program 

wwwhttp://motesplatskinn

ekulle.se/ . Välkomna 

Sommargatan Hällekis 

2-3 juni 2018// se 

hemsida 

http://falkangen.se/evene

mang/  

Medlemstur/segeltur: 
Vi kommer att åka till 

Nysäter ( Värmlands 

Vikingacenter ) Vi åker 

den 26 juli och hem 30 juli 

2018 , (om inte medlem 

anmäl er som medlem 200 

kr ) Kostnads för resan 

betala 400 kr på 

Bankgiro 5846-7358 

swish: 123 162 82 54 

Hemsidan: 
www.sigrid.se 
Hemsidan hålls 

uppdaterad. Ambitionen är 

att den ska vara vår 

anslagstavla, där vi 

löpande kan informera 

medlemmarna om vad som 

händer och när det 

händer. 
 

Utbildningar under 
2018 
Alla är välkomna att vara 

med i någon utbildning som 

Sigrid Storråda kommer 

att vi startar upp den 7 

april  med ISM för alla 

sjömän/kvinnor. Det 

handlar om säkerhet 

ombord och sjövett. 

Publika turer under 
säsongen 2018 
Vi börjar säsongen med 

den  5-6 maj med 1 tur 

lördag och en tur söndag 

ca kl. 12.00 samt ev. 

extraturer i samband med 

vårrundan på Kinnekulle, vi 

tar 180 kr vuxen och 60 kr 

barn till 16 år Köp på plats 

 

 

 

 

Sigrid Storråda 

Läckö Slott 2018 

Allmänna kulturresor 
2018 på Läckö slott  

 280 kr vuxna 160 barn 
från 1 år till 16 år // familj 
700 kr  boka på 
0510-20200 

14 juli 2018 kl.11.30 till 
14.00  

15 juli 2018 kl.11.30 till 
14.00 

16 juli 2018 kl.11.30 till 
14.00 

17 juli 2018 kl.11.30 till 
14.00  

18 juli 2018 kl.11.30 till 
14.00 

19 juli 2018 kl.11.30 till 
14.00  

20 juli 2018 kl.11.30 till 
14.00  

21 juli 2018 kl.11.30 till 
14.00 
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BIOSFÄRSSÄSONG 
april -okt 2018 

Ekoturism Hyr oss 
för  en tur eller 
vigsel ombord  
Sigrid Storråda 
 
Underhållet av Sigrid 

Storråda finansieras till 

stor del genom att 

skeppet med besättning 

hyrs ut för turer. En tur 

kan vara ifrån ett par 

timmar lång. En höjdpunkt 

är när alla tillsammans ror 

det stora skeppet. Det är 

en stor upplevelse att att 

känna hur man är med och 

driver fram det 17 ton 

tunga skeppet. En guidning 

av skeppet brukar också 

ingå i turen. När du hyr 

skeppet bestämmer du 

själv ur äventyret ska se 

ut. Kombinera utflykten 

med en middag i vikingastil 

eller gör ett längre 

äventyr med övernattning 

på Lurö. Det går också att 

boka enbart en guidning av 

skeppet där det ligger i 

Blombergs hamn. Ring och 

boka en guide ... 
 

BiosfärsVigsel 
ombord Sigrid 
Storråda  
 
Vi kan erbjuda vigsel 

ombord Sigrid Storråda 

,Priset är för en enkel 

vigsel ombord ca 280 

kr/person plus ev 

transport  .  Vi har ett 

tält (där skeppet finns på 

vintern) för 100 

personer  .Vi kan fixa 

catering mat och 

fullständig lövning av 

skeppet .Ring för priser 

och idéer. 

 

 

   BiosfärsTurer av  

Vikingaskeppet 
Sigrid Storråda  
 
Enligt följande pris: Vi har 

ett grundpris på 300 kr 

/person min 10 st ombord 

därefter 280 kr per 

person upp till 45 

personer  ,för en två 

timmars tur med guide 

hela turen och en skeppare 

som är godkänd 

av  transportstyrelsen 

samt inklusive tält för 100 

personer och litet pentry 

med catering möjligheter. 

 För transport mellan två 

hamnar har vi speciellt 

pris, ring och hör . 

Är ni bara 2 till 15 så kan 

man boka de allmän turerna 

som finns på "följ med 

Sigrid. Ring för att 

diskutera vidare charter 

och pris . 

 För skolklasser ges rabatt 

enligt särskild 

överenskommelse. 

Föreningen förbehåller sig 

rätten att ställa in vid 

dåligt väder. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Föreningen 

Vikingaskeppet 

Sigrid Storråda 
 

FVSS 

Föreningens säte: Blomberg 

Organisationsnr: 

869001-0353 

   Bankgiro:     5846-7358 

swish : 123 162 82 54 

 

Ramslöksbacken 5 

”Blomberg” 

531 95 Källby 

Hemsida: www.sigrid.se 

E-post: fvss@sigrid.se 

 

 

Mera info se 
hemsida 
www.sigrid.se 
och Facebook  

https://twitter.com/sigrid

fvss  
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