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Varför Välja när man kan både segla och åka ski-
dor? Därför ges möjligheten för den som är sugen på ett 
äventyr att under juni månad segla till Norges fjordar för fan-
tastisk sommarskidåkning på Folgefonnaglaciären. Teamet 
på 14 personer seglar med Celeste, en Farr 65 r från Långe-
drag till Norge och Jondal i Hardangerfjorden, en sträcka på 
cirka 300 nautiska mil. Resan är totalt nio dagar, varav segling 
sex dagar, skidåkning och annat tre dagar - bl.a. bestiger vi 
den magnifika Prekestolen. 
 
Resan som kan göras av alla oavsett seglingsvana, inleds 
med en grundlig genomgång av Celeste. Det är viktigt att 
alla är trygga med båten och känner sig säkra på att gå i 
vaktlag. Avgång sker från Långedrag för några dygns segling 
på Skagerrak och Nordsjön. Vi går förbi Skagens fyr och är 
utmed Norges sydkust nästa dag. Vi passerar det beryktade 
området vid Lindesnes, mellan Kristiansand och Lista, där vi 
ofta möter tufft väder. Nu trivs den riktige seglaren fint!
 
Seglingen fortsätter med att stryka längs norska västkusten 
och snart kan vi börja skymta de höga bergen. Vid för tufft 
väder går vi in i någon hamn och hämtar andan. Tidigt nästa 
morgon styrs det vidare mot Hardangerfjorden och Jondal. 
Från fjorden syns en vacker sagovärld – ett garanterat minne 
för livet. Vi lägger till alldeles nedanför de höga snöklädda 
bergen inte så långt ifrån glaciären.
 
Det är beräknat för skidåkning cirka 2 dagar i en fantastisk 
miljö där hav och fjäll möts. Det är garanterat snö och under-
bara ljusa kvällar och nätter. Celeste ligger förtöjd nära gla-
ciären och skidcentret där vi har härlig sommarskidåkining. 
Det tar bara 15–20 minuter med buss från Jondal till 
Folgefonna som området heter. För den som inte har med 

Varje år under juni månad seglar Celeste  
till norge. Vare sig om du är Van seglare eller nybörjare 

har du möjlighet att följa med på detta äVentyr.  
här berättar bengt tarre, skepparen på Celeste, om den  
årliga seglingen sailing and skiing, en uppleVelse som 

 erbjuder det bästa aV tVå Världar.

sig egen utrustning finns både skidor och pjäxor att hyra på 
plats. Självklart finns det annat att göra än att åka skidor, 
som att gå de fantastiska vandringslederna eller andra na-
turaktiviteter. Vi bor ombord på båten och avslutar skidda-
gen med ett bad i fjorden. Det är ju en äventyrssegling!

Efter två makalösa dagar med skidåkning går vi in i naturskö-
na Lysefjorden till magnifika Prekestolen. För de som orkar 
och vill finns nu möjlighet att bestiga denna välkända branta 
klippvägg. På vägen hem seglar vi genom den fina norska 
skärgården och sedan ut på Nordsjön. Innan vi är tillbaka i 
Långedrag brukar vi hinna med ett stopp i Skagen för en av-
slutningskväll på äventyret. Seglingen är en unik upplevelse 
för livet.
 
Övrigt
Det är viktigt att komma ihåg att seglingen sker på naturens 
villkor. Vi väger alltid in hur personerna ombord mår och hur 
hög kunskapsnivån är. Havssegling kan vara påfrestande vid 
tufft väder. Säkerheten sätts alltid främst. Med andra ord; 
vädret styr. Är du intresserad? 
Besök Celestes hemsida www.farr65r.com eller läs mer på 
hennes blogg www.farr65r.blogspot.com. 

Båten
Farr 65 r Celeste är en härlig havs-/kappseglare med all 
tänkbar säkerhets-, trivsel-, och navigationsutrustning. Hon 
är registrerad i brittiska skeppsregistret med högsta säker-
hetsklassning och godkänd för 16 personer vid oceanseg-
ling. Hon bemannas alltid med internationellt certifierad 
skeppare som har kaptensutbildning för mindre kommersi-
ella fartyg (Master of Yacht).
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