
Kjære alle sammen, 

• I dag er det et halvt år til Stavangerregionen inviterer til 
storslagen skutefest.  
Seilskuteregattaen The Tall Ships Races kommer til Stavanger 
26. juli, men allerede 24. og 25. juli blir det skutearrangementer 
i mindre havner langs kysten. 

• The Tall Ships Races trekker skuter og ungdom fra mange 
land. For Stavanger har det vært viktig å gjøre The Tall Ships 
Races til et regionalt arrangement. 

• Vi er derfor glade for at Rogaland fylkeskommune og hele sju 
regionale kommuner med havner har takket ja til å være en del 
av arrangementet. 

• Mellom Stavangers danske vennskapsby Esbjerg og 
Stavanger skal skutene seile en vennskapsetappe – en såkalt 
Cruise-in-Company-etappe. Her har skutene muligheter for å 
gjøre strandhugg underveis. 

• I dagene før skutene kommer til Stavanger, er de derfor 
invitert til å besøke kommunene Bokn, Hå, Karmøy, 
Lindesnes, Sandnes, Sola og Strand.  

• I tillegg stiller de danske havnene Thyborøn og Hirtshals opp 
som Cruise-in-Company-havner. Disse havnene og Esbjerg er 
representert her i dag. 

• The Tall Ships Races handler om ungdom og om seiling.  Om 
bord på skutene skal ungdom i alderen 15 til 25 år samarbeide 
og seile på tvers av kultur, nasjonalitet, religion, kjønn og 
sosial bakgrunn for å komme raskest mulig i mål. 



• Cruise-in-Company-arrangementene gjør det mulig for 
ungdom i kystkommunene til å bli kjent med skutene og den 
maritime historien de representerer.  

• I 2017 seilte 50 unge fra regionen med Stavangers 
medseilerprogram, disse kom fra hele 13 kommuner i 
Rogaland.  

• Takk til Hå kommune for at vi fikk komme hit for å markere at 
det er et halvt år igjen til skutefesten. Takk til 
fylkeskommunen, dere andre kommuner, sponsorer, 
samarbeidspartnere og til dere som har engasjert dere i 
organiseringen av arrangementet. 

• Et halvt år går fort – nå gleder vi oss til sommer og til 
skutefesten vår i juli! 


