Færdersnekka
– øyenes egen båt
Historien om Færdersnekka
kan føres tilbake til eldre
bruksbåter som seilsnekker
og seilsjekter. Disse ble brukt
til fiske og transport til og fra
øyene i skjærgården.

The Færder Skiff
– the islands’ own boat

www.ferdernasjonalpark.no

Båtbygger Alf Andreassen
fra Hvasser videreutviklet
båttypen og betegnes ofte
som «Færdersnekkas far»
Boatbuilder Alf Andreassen
from Hvasser further
developed the boat’s
design and is often called
the father of the
Færder Skiff.

“Signe” ble bygd i 1912 og var
den første snekka med kun
kappseiling for øyet
«Signe» was built in 1912 and
was the first of the boats to be
built solely for racing

Byggetegninger / Boat plans

På søndager er det fremdeles kappseilas fra Krukehavn
On Sundays there are still races starting in Krukehavn

På søndagene kappseilte man med Færdersnekka. Dette
var grunnlaget Færder Seilforening ble stiftet på i 1897.
Båten er utviklet på øyene i Færder kommune; Nøtterøy,
Tjøme, Brøtsø og Hvasser. Snekkene er med få unntak
bygget på øyene. Faktisk er Færder kommune en av få
kommuner i Norge med sin egen båttype.
Færder Seilforening er forvalterklubb for Færdersnekka
i tillegg til å være lokal seilforening på Tjøme og
Hvasserområdet. Foreningen arrangerer kappseilaser fra
klubbhuset i Krukehavn, Sandøsund på Hvasser.
Les mer på www.farderseil.no.
The origin of Færdersnekka (The Færder Skiff) can be traced back to small sailboats
used for fishing and transport between the islands and the mainland. On Sundays the
boats would be used for racing, and in 1897 the Færder Sailing Club was born. The
boats were developed on the islands of Nøtterøy, Tjøme, Brøtsø and Hvasser and soon
followed the same design – what we now know as the Færder Skiff. The boats are still
built mainly on the islands. Færder municipality is one of the only municipalities in
Norway with their very own type of boat. In addition to being the local sailing club for
the Tjøme-Hvasser area, Færder Sailing Club also manages the Færder Skiff. The Club
organises races from their headquarters in Krukehavn (Sandøsund, Hvasser).
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