


er kiosken som brukes på kaia resten av sesongen, og den er naturligvis 
også åpen under båttreffet. I båttreffhelga selger kiosken i hovedsak vaffel, kaffe, is og brus. Kiosken 
ligger ved inngangen til flisgulvet, og du kan nyte vafla di mens du holder øye med hvem som 
ankommer kaia med båt.



har en viktig rolle under båttreffet, og sparer alle utsalgsstedene for en del 
stress og annet hodebry. Tilbringerne kjører ut varer som utsalgsstedene trenger, og er ansvarlig for 
å få ut vekslepenger, samt å få ferskvarer fra butikken ned til kaia før båttreffet åpner om 
morgenene. Tilbringerne går med blå vester og er derfor også behjelpelig med andre ting under 
arrangementet. Om du lurer på noe – huk tak i noen med blå vest!



Overlat ungene dine til ungdommene ved . Her kan barna lage egne båter som 
de får ta med hjem etterpå. Dersom dere skal tilbringe hele dagen på båttreffet, er det mulig å stille ut 
båten. Alle båtene blir vurdert på slutten av dagen, og den beste båten vinner en liten premie. 



På selges det fishburger. Fishburgeren er blitt et høydepunkt for mange under 

båttreffet. Farsen lages av lokale dugnadsfiskere, og blir ikke kommersiell før den kommer opp i brødet. 
På sagbenken kan du faktisk følge farsen gjennom hele tilberedingsprosessen. En såkalt åpen løsning! Nyt 
gjerne fishburgeren med en øl eller brus – som du også får kjøpt her.



Dersom du er glad i, ønsker å prøve, eller bare plutselig får lyst på fiskesuppe så er 

på kailoftet stedet for deg. Her kan du også kjøpe vin eller øl om du er så heldig at du ikke skal kjøre hjem! 
”Fiskesuppa” selger også baguetter lørdag og søndag morgen til de besøkende som overnatter i båter på 
kaia. 



selger flatbrød under båttreffet. Bevertningen er minst like sprø som 

baksten. Stikk innom, og døm selv.





Om du ønsker å nyte en sildetallerken, så er stedet for deg. Jektbasen er det store 

røde bygget som står foran grillplassen ved moloen. 



På serverer Wolfgang ymse sjømat. Stikk innom for å se hva du finner. Han 

holder til ved slippen.



Om du vil ha bacalao så kan du kjøpe det på . Her er det plass til å sitte både inne, og ute 

på terrassen. 





I kan du kjøpe lapskaus samt kaffe, vaffel og brus. Jalistu er litt bortgjemt etter at 

bygget ble flyttet, men du finner kiosken på din høyre side når du kommer ned veien til kaia.



er åpen på kveldstid både fredag og lørdag under båttreffet. Her kan du kjøpe 

øl, vin og chillinøtter. 



I kan du kjøpe reketallerken, øl, vin og brus. 



har stand på båttreffet. 
Beste skytter innenfor 
forskjellige aldersgrupper 
på slutten av hver dag 
vinner en premie. 



De yngste kan låne seg små motordrevne . Dette er helt gratis!



er til stede under hele 
arrangementet, og kan 
bistå ved skrubbsår eller 
mer alvorlige skader. 



Alle som kommer sjøvegen til 

båttreffet blir håndtert av

Det er også havnefogdenes 
ansvar å passe på at alt går rolig 
for seg på fjorden utenfor 
kaiområdet. 



har 

inngang bak ”jalistu”, og det er her 
du må henvende deg dersom du vil 
ta ut  penger, om du har spørsmål, 
eller ønsker å gi ris eller ros. Her 
holder også speakeren (personen 
som annonserer det som skjer over 
høyttaleranlegget) til. Har du funnet 
en lommebok eller noe annet som 
noen har mistet – lever det på 
stevnekontoret! 



Det er en dyktig gjeng som under hele 
båttreffhelga sørger for at kaiområdet og 
alle lokalene er rene og pene.


