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Billingstadsletta 2, 1396 Billingstad. Tlf. 24 03 25 00
asker-barum.volkswagen.no

Åpningstider:
Man - fre 09:00 - 17:00
Torsdag 09:00 - 19:00
Lørdag 10:00 - 15:00

Born Confident.

Velkommen til prøvekjøring av Norges kuleste nye SUV

Volkswagen T-Roc

Nye Volkswagen T-Roc er klar for prøvekjøring!
Endelig er den her! Volkswagen T-Roc er et nytt medlem av Volkswagen-familien, en kompakt og kompromissløs SUV med 
tøff ”crossover”-design i mange ulike fargekombinasjoner. Den er overraskende romslig og kommer selvfølgelig med det 
nyeste innen førerassistentsystemer. Du kan også få T-Roc med 4MOTION slik at du virkelig får utnyttet SUV-egenskapene. 
Bilen står nå klar i vår butikk. Ring eller ta turen innom oss i dag og bestill prøvekjøring! 
Volkswagen. Innovasjoner du har bruk for.

Nye Volkswagen T-Roc fra kr 288.300,-*

*Prisen er veil. levert forhandler inkl. frakt og lev.omk. Årsavgift kommer i tillegg. Drivstofforbruk blandet kjøring: 5,1 – 6,8 l/100km. CO2-utslipp: 116 – 155 g/km. 
Avbildet modell kan ha ekstrautstyr.

Vi har biler

i bestilling!



”
Enten du tilbringer sommeren 

på ferie, hjemme, i utlandet eller 
på jobb er sommermånedene 
fulle av lys, liv og opplevelser.

Sommertid på Asker Museum 
26. juni-12. august kl. 12-15

Museene i Akershus
mia.no/askermuseum

Sommerens ustilling: “Ut på tur!”

Eventyrvandring, omvisninger, kafé og mer 

Åpent: tirsdag-søndag. Barn 30,- og voksne 80,- 
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Drivstofforbruk blandet kjøring: 0,21-0,57 l/mil. CO2-utslipp 48-133 g/km. Avbildet modell kan avvike fra tilbud. Importør: Bertel O. Steen AS.

StarAutoco, avd. Lørenskog. Solheimveien 62, tlf.: 67 97 97 97, www.starautoco.no – Man-fre: 8-17, tors 8-19, lør 10-15.

1. juli økes avgiftene!

Kontakt selger direkte :
Cem Carolin
Gaute Gerner
Marius Eriksen
Lars Emil Olsberg

984 70 380
910 06 224
920 22 441
924 95 701

cem@starautoco.no
gaute@starautoco.no
marius@starautoco.no
lars@starautoco.no

Intelligent plug-in hybrid

EKSTRAORDINÆRE
Kjøp C 350 e sedan plug-in hybrid til
                                           priser hos
Star Autoco Lørenskog nå. Rask levering!



- en tid for lek og opplevelse.
 

Enten du tilbringer sommeren på ferie, hjemme, i utlan-
det eller på jobb er sommermånedene fulle av lys, liv og 
opplevelser. 

Den lyse tiden byr på aktiviteter, smaksopplevelser og 
sanseinntrykk man vil utnytte til det fulle. 

I Ferie og fritidsmagasinet kan du lese om hva som 
skjer i Asker og Bærum i sommer, om festivalen som 
har blitt et naturlig, kulturelt samlingspunkt for små og 
store innbyggere, om ny smak og om hvordan du mest 
komfortabelt kommer deg på ferie. 

Les om hvordan du best tar vare på huden i sommer-
solen, og hva du skal gjøre dersom solskaden er et fak-
tum. 

Er du født etter 1980, må du ta båtførerprøven før du 
fører båt, i dette magasinet forteller vi deg hvordan. 
Når vi er på sjøen; vet du hva båtforsikringen dekker og 
hvilke fallgruver du bør unngå? 

Kanskje drømmer du om hus og hjem, også i sommer-
månedene. Er det på tide å bytte ut utemøblementet 
med et vedlikeholdsfritt alternativ? Trenger taket for-
nying, enten hjemme eller på hytta?

Uansett hvordan du tilbringer dagene fremover, vet 
vi dette: Bruk ferien, bruk fritiden, opplev, se, tenk og 
smak nytt. 

Sommeren er nå!

SOMMERTID

Festival i strandkanten, s 22
- En identitetsbygger og et populært 

 samlingspunkt for unge og eldre, nye og 
gamle askerbøringer. 

Neste OL-mester i skiskyting,  s 27 
Endre Strømsheim (20) fra Bærum og hans 
soleklare fremtidsmål om å bli skiskytter i 

verdenstoppen.
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Konseptet er forbløffende gjen-
nomtenkt og er dermed svært 
lokkende, enten man skal ha 

en liten matbit før kino, uhøytidelig 
middag eller arrangere et lukket sel-
skap i den lekre chambre separee-
avdelingen. 

Imponerende, kort og godt
Apropos chambre separee; ifølge dag-
lig leder Nam H. Nguyen skal Bam-
bus Sushi være de eneste som har 
dette tilbudet i Asker og Bærum, og 
det florerer ikke av slike tilbud i Oslo 
heller. 

- På kort tid har 
det strømmet inn 
bestillinger på 
rommet som byr 
på ekstra god service og 
skjerming fra de andre gjes-
tene hos oss. Det er ypperlig egnet 
for bursdager, vennetreff og forret-
ningsmøter, forteller Nguyen. Han 
er et like stort eventyr i seg selv, han 

kom til Norge som pur ung båtflykt-
ning i 1990, åpnet sin første restau-
rant på Majorstuen i 2001 og har 
nå ni ulike restauranter og utsalg i 
Asker, Bærum og Oslo med rundt 
100 ansatte. Han har også kammet 
hjem heder som Gaselle-bedrift i 
2012 og 2013. 

- Vi har to ulike konsepter, den 
ene er restauranter og den andre er 
take-away på kjøpesentre. 

Hjertebarnet
Men det er i Sandvika Nguyen leg-
ger inn mest tid. Da han åpnet i 

Claude Monets Allé 21 i 2008 
var det i et vesentlig mindre 

lokale. Det ble doblet i stør-
relse i 2012 ved å overta 
nabolokalet, og i år fikk han 

tilbud om å overta seksjonen 
som ligger vegg i vegg med kinoen 
og slå alt sammen. Det betyr 430 
kvadratmeter som er nyinnredet for 
130 gjester i ulike soner. 

- Dermed ble det gjort en total 
oppussing hvor mye ikke synes. 
Blant annet er det lagt mye arbeid 
i lyddemping av taket for å skape 
en hyggelig, dempet akustikk. Det 
merkes godt. Vi har også utformet 
ulike soner etter gjestenes behov 
med behagelige møbler. Nærmest 
kinoen har vi en sone for småret-

ASKER OG 
BÆRUMS NYE 
MATPALASS
Med den nylige åpningen av Bambus Sushi i Sandvika åpnet 
også den største restauranten i vårt nærområde. 
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ter og et lite glass før kino, eller det 
kan fungere som en avslappet bar-
sone etter en middag i hoveddelen. 
Alternativt kan gjestene sitte ved 
kjøkkenet og velge ut sushi på tra-
disjonelt vis. Også her har vi lagt 
opp til et litt uvanlig konsept hvor 
gjesten kan diktere porsjonen etter 
eget befinnende. 

Og jeg kan love 
spesielle råvarer 
og retter som ikke 
alle andre har, sier 
Nguyen videre og 
minner samtidig om 
at de har take-away fra restau-
ranten og letter på sløret om at 
utkjøring av mat herfra er under 
oppseiling. Og hvis noen får lyst 
til å leie hele lokalet til lukket fest, 
er det forberedt for det også med 
ulike finesser.

Råvarene rett til døren
Menyen er variert, og Nguyen kjører 
statistikk for å by på retter som folk 
velger. 

- Vi har derfor ingen bestselger, 
alle selger like bra, smiler han. 
Men det er liten tvil om at fisk og 
skalldyr er i overvekt. Han fortset-
ter: Vi har avtale med Lerøy som 
bringer råvarer direkte til alle ni 
stedene våre, seks dager i uken. Vi 

er garantert råvarer som er maks 
48 timer og har en logistikk som 
er skreddersydd rundt dette. Gode 
råvarer er essensielt for å yte den 
opplevelsen vi ønsker med fokus 
på kunden og mat, enten de vel-
ger Thai,- Kina,- eller Vietname-
sisk mat. Vi har eget prøvekjøkken 
hvor nye retter utvikles og avstem-

mes med passende vin for 
optimal opplevelse, forkla-
rer Nguyen.

- Derfor har vi også et 
velassortert utvalg av vin. 

Jeg håper at befolkningen i 
Asker og Bærum tar en tur, og lar 
oss servere en helhetlig matopp-
levelse basert på topp råvarer og 
dyktige kokker som følger sesong-
variasjonene, avslutter Nguyen. 

Bambus Sushi
Tlf: 909 66 888
Claude Monets Allé 21
1338 Sandvika, 
sandvika@bambussushi.no
bambussushi.no
 

En nyhet er den lekre  chambre 
separee-avdelingen. 

                                                                             LØRDAG 26. MAI  I  FERIE OG FRITIDSMAGASINET  I  7    6  I  FERIE OG FRITIDSMAGASINET  I  LØRDAG 26. MAI                             

annonsebilag



ASKER ØLUTSALG AS
Knud Askersvei 26

På taket av Trekanten kjøpesenter, rett ved siden av takparkeringen

Velkommen!
Besøk også vår nettside www.askerølutsalg.no

Vi selger også bryggerutstyr, humle- og gjær-pakker til å lage både
cider og øl – alt levert av vår leverandør CraftCo.

Åpningstider:
Mandag - fredag  10.00-20.00
Lørdag 09.00-18.00
Andre åpningstider kan forekomme ved helligdager

PRISEKSEMPEL:

Bryggemaskinen
Grainfather Connect
m/bluetooth, kr. 8.998,- 

Ølkits, fra kr. 399,- 



Med mindre du merker endringer i synet 
ditt, tenker du kanskje ikke så mye på 
øyehelsen din. Øynene dine kan faktisk 

si mye om din generelle helsetilstand, selv om 
de ikke føles annerledes. 

- De fleste som ser, hevder synet er vår vik-
tigste sans. De som lever med et ukomplisert 
syn tenker gjerne ikke over at de ser godt, 
de tar det som en selvfølge. Først når synet 
endres tenker de på utfordringene man møter 
hvis synet svekkes. Vi forbinder god øyehelse 

med godt, klart syn og øyne som ikke er irri-
terte, sier Thomas Schou.

Thomas eier og driver Bekkestua Optikk. 
Kunder kommer hit for å få kartlagt syn og 
synsbehov. En synstest er spesialtilpasset kun-
dens personlige behov. 

- Når våre optikere starter med en synsun-
dersøkelse går det først å fremst på å kartlegge 
syn og hvilke synsbehov kunden har. Vi tar 
stilling til generell helse som medisinbruk, 
høyt blodtrykk, diabetes og systemiske syk-

Øynene dine kan si mye om din generelle helsetilstand. 

SUNT SYN

SYNSTEST: Optiker Thomas Schou tilpasser synstesten kundens personlige behov.
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Her viser optiker Thomas Schou  en  en såkalt øyemaske som 
brukes i behandling av tørre øyne.
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dommer som kan ha innvirkning på øyene og 
synet. I lys av dette gjøres nødvendige tester 
for å kartlegge både syn og øyehelse med nett-
hinnefoto, trykkmåling og synsfeltmåling, 
forteller optikeren. 

Optikere er del av førstelinjehelsetjenes-
ten innenfor syn og øyehelse. De er en viktig 
yrkesgruppe for å oppdage øyelidelser som 
krever oppfølging hos lege eller øyelege. Det 
er nemlig sånn at øyet, sjelens speil, kan si noe 
om din almene helsetilstand. 

Økt skjermtid påvirker synet
Øyet har celler som er følsomme for blått lys, 
som signaliserer til hjernen at det er dagtid. I 
dag vet vi at blått lys virker sterkt på hjernen 
og flere måter enn først antatt. Informasjon 
om blått lys sendes til 
sentre i hjernen som sty-
rer våkenhetsfunksjoner 
som oppmerksomhet, 
appetitt og virketrang. 

Derfor kan det å se 
på en LED-skjerm fra 
mobiltelefon gjøre oss 
mer våkne, mindre søvnige, og øke appetitten. 
Produksjon av melatonin blir raskt under-

trykket av blått lys, og døgnrytmeklokkene i 
kroppen får motstridende signaler. Hovedre-
gelen er at man bør legge vekk skjerm mini-
mum 1 time for leggetid, kanskje lenger enda 
lenger før.

Økt skjermtid påvirker hvordan øyehelsen 
utvikler seg. Noen er genetisk eksponert for 
å bli nærsynt, men optikere ser en klar sam-
menheng mellom nærsynte i samfunnet mot 
skjermtid. 

Når man ser ”nært”, vil kroppen forsøke å 
tilpasse seg nærarbeid. Armene trekkes nært, 
nakken krummer seg og øynene fokuserer. 

Det er lurt å huske på å strekke ut nakke og 
rygg og å se på lang avstand. Det finnes flere 
metoder for å ta vare på øyehelsen sin. 

- En sunn livstil med mosjon og uten røyk er 
bra. Hygieniske forhold rundt øyene vil også 

spille inn i forhold til 
tårevæskekvalitet. Spe-
sielt jenter med sminke 
må være nøye med å få 
fjernet sminke og vasket 
godt som kjertler ikke 
tilstoppes, sier Schou. 

Synet vil naturlig 
svekkes med alder. Kosttilskudd med olje kan 
være gunstig. De som er mellom 25-40 år 
trenger ikke å gå regelmessig til optiker, men 
dersom du opplever symptomer som hode-
pine eller svekket syn bør du ta en synsun-
dersøkelse. Etter hvert som du blir eldre, bør 
besøk hos optiker bli rutine. Flere sykdommer 
og øyesykdommer kan syns på øynene før du 
merker dårlig syn eller andre symptomer på 
kroppen.  

- Ta hensyn når kroppen viser symptomer, 
en synsundersøkelse hos oss kan både gi deg 
et bedre syn og en indikasjon på hvordan det 
står til med helsetilstanden din, oppfordrer 
Thomas.

Bekkestua Optikk
Tlf: 67 11 34 30
Gamle Ringeriksvei 37,  
1357 Bekkestua
post@bekkestuaoptikk.no
bekkestuaoptikk.no
 

Det å se på en LED-skjerm  
fra  mobiltelefon gjør oss mer 
våkne,  mindre søvnige, og øker 

appetitten.
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SOMMER I

ASKER OG 
BÆRUM

I Asker og Bærum venter en verden full av opplevelser, natur og kultur. Med Henie-Onstad 
kunstsenter, skulpturparken på Bærums Verk, de store kulturhusene i Asker og Bærum og 
et rikt antall utstillinger, aktiviteter og arrangement finnes det et tilbud for enhver smak. 

Nyt en aktiv sommer i Asker og Bærum. 
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Alle tips til aktiviteter og opplevelser i Asker og Bærum er hentet fra Akershus Reiselivsråd.  
For flere tips, se akershus.com/no/asker-baerum

04

03
01

02

KADETTEN

Kadetten er Norges nye strandfestival med fokus 
på urban, pop og elektronisk musikk. Festivalen 
arrangeres på nye Kadettangen 3.- 4. juli, og byr 
på to dager med høyaktuelle internasjonale og 
norske artister. 

INTERAKTIVT OPPLEVELSESSENTER
På Engineerium, det interaktive opplevelsessen-
teret på Fornebu, kan du bli kjent med historien 
om olje-eventyret i Norge og lære om olje og 
gass, teknologi og innovasjon. Lær om naturfag-
lige fenomener og test dine kunnskaper om ulike 
energikilder. På Engineerium finnes aktiviteter 
som passer alle aldre, og det er guider til stede 
som kan vise deg rundt i utstillingen.

NORGES MINSTE DAMPLOKOMOTIV
Bli med på en togtur utenom det vanlige. I 

Lommedalen står Norges minste damploko-
motiv, fra 1904. Lommedalsbanen er et spe-

sialmuseum for smalsporet jernbanemateriell 
fra anlegg, industri og Forsvaret i Norge.

MINI-CRUISE I OSLOFJORDEN
Få feriefølelsen på en hyggelig båttur og 

 sightseeing i den idylliske skjærgården. Med 
sjel, nostalgi og i god stemning seiler vi ferge 

- og minicruise blant øyene i Asker og Bærum 
med Norges eldste rutegående treferge,  

M/S  Rigmor og M/S Rigfar. 
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HISTORISK HANDEL  
PÅ BÆRUMS VERK
Få andre steder kan tilby flere hundre år 
gamle hus på rekke og rad, fylt med alt fra 
billedkunst, snekkerverksted, smed og glass-
blåsere til moderne interiørbutikker. Sammen 
med varehuset har Bærums Verk fått et unikt 
handelssentrum sammen med historie og 
skulpturer. Velkommen til en historisk handel 
på Bærums Verk.

KLATRING I KOLSÅSTOPPEN

Kolsåstoppen er et av de største klatrefeltene 
i Oslo-området, men toppen egner seg også 
til flotte vandreturer. Kolsåstoppen består av 
to topper, Nordre Kolsås som er 379 moh og 
Søndre Kolsås som er 342 moh. Den middels 
vanskelige løypen er ca 6, 8 km lang, og tar 
ca. 2 timer å gjennomføre. 

07

OPPLEV FANTASTISKE VOLLEN
Se den vakre ”sørlandsperlen”. Her kan du 

oppleve kysten, naturen, sentrum, stranden i 
vakre omgivelser. Ta en pause på en av kafe-

ene eller bryggerestauranten som ligger i 
selve hjerte av Vollen.

06

STORØYODDEN BADESTRAND

Storøyodden byr på sand, saltvann og sol. 
På Storøyodden er det en stor badeplass 

med kiosk, dusj og toaletter. Badestranden 
ligger der hvor flyene tok av da Fornebu 

var Oslos lufthavn frem til oktober 1998. 
Det finnes mulighet til å låne fluktstol og 
et lite bord, spille sandvolleyball på en av 

de 4 banene eller låne andre spill.

05

Alle tips til aktiviteter og opplevelser i Asker og Bærum er hentet fra Akershus Reiselivsråd.  
For flere tips, se akershus.com/no/asker-baerum
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KYSTLEDEN

Kystleden er et tilbud om overnattingsteder og 
båtutleie langs kysten. Hyttene ligger på noen 
av de flotteste friområdene i fjorden, som gir 
inspirasjon til et aktivt friluftsliv for liten og 
stor. Størrelsen varierer fra to sengeplasser, til 
å være store nok for en hel skoleklasse. 

NAKUHEL-SENTERET

NaKuHel Asker er en møteplass med ulike 
aktiviteter innen natur, kultur og helse. 
NaKuHels aktiviteter drives av frivillige, per-
soner i arbeidstrening, studenter i praksis og 
ansatte. Smia er kaféen på NaKuHel-senteret. 
Her serveres hjemmelaget mat med kjærlig-
het og gode råvarer – med sans for sesonger. 
Kombinér et besøk i Smia med en tur rundt 
vakre Semsvann. 

11

SAMTIDSKUNST PÅ HENIE ONSTAD

Henie Onstad Kunstsenter er ett av Nordens 
ledende kunstsentre som viser norsk og 

internasjonal samtidskunst og modernisme 
gjennom et bredt utstillingsprogram. Kunst-

senteret har en unik plassering i det vakre 
park- og rekreasjonsområdet på Høvikodden 
ved Oslofjorden, med populære turstier, kafé, 

brygge og badeplass. 

10

HVALSTRAND BAD  
OG RESTAURANT

Som en hvit perle ved Holmenfjorden i Asker 
ligger Hvalstrand Bad. Sjøliv, strand og nyde-
lig mat har lokket badegjester og spisegjester 

hit siden 1934. Restauranten, et praktfullt 
bygg i fransk funksjonalisme, ble fredet i 1996, 

er nå renovert og framstår som den gjorde i 
glansdagene på 30-tallet.

09

Alle tips til aktiviteter og opplevelser i Asker og Bærum er hentet fra Akershus Reiselivsråd.  
For flere tips, se akershus.com/no/asker-baerum
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Ingress i Mrs. Eaves OT bold italic. Her skriver vi litt om alt det som skal stå senere i arikkelen, litt av vært for 
store og små. Ble det fint tro?  Les videre og bruk øynene. Her skal det stå mye rart Consequi

HEADING

Vi stiller alltid høye krav til alt vi 
driver med, enten det er snakk 
om blomster eller hagemøbler, 

sier Erling Røkholt på Bryn Gartneri. 
I det store drivhuset på Bryn står 
det utstilt hagemøbler i møbelgrup-
per til alle behov, fra spiseplassen til 
avslapning i loungen.

– Dette er HIGOLD; en ny, unik 
leverandør av hagemøbler. Det ser 
ikke lenger ut som hagemøbler, 
men som møbler du kunne ha hatt 
inne. Det er ingen grunn til å ikke 
gi møblementet helårslevetid. Vi er 

stolte av å tilby våre 
kunder HIGOLD 
som eneste leve-
randør i Asker og 
Bærum, dette er 
noe helt spesielt. 
Møblene må sees 
og sittes i, sier Finn 
Olsen, møbelansvarlig 
på Bryn Gartneri.

Bryn Gartneri tilbyr eksklusive 
hagemøbler som passer til veranda, 
terrasse eller hage. Kolleksjonen 
består av flere forskjellige modeller, 

som gjør det enkelt å 
tilpasse møblene til 
ditt uterom. Alle 
møblene er i alu-
minium, som betyr 
vedlikeholdsfrie 

utemøbler. Putene 
som hører til de for-

skjellige modellene 
er vannavstøtende, mens 

toppmodellen byr på et lite stykke 
amerikansk historie. Det er nem-
lig NASA som har utviklet det sli-
testerke stoffet Sunbrella. Vannet 

Hva er vel bedre enn vedlikeholdsfrie utemøbler med lang levetid?  
Oppdag Higold; en ny, unik  møbelkolleksjon hos Bryn Gartneri.

KRAV TIL KVALITET

M
ØB

ELNYHET!

HIGOLD
NY UNIK  

LEVERANDØR AV  
HAGEMØBLER

Erling Røkholt på 
Bryn Gartneri.
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Bryn Gartneri
Tlf: 67 13 32 19
Økriveien 2, 1349 Rykkinn
post@bryngartneri.no
bryngartneri.no
 

MANGE MODELLER: Møblene fra HIGOLD 
kommer i mange forskjellige kombinasjoner. 
 ALLE FOTO: Ole Walter Sundlo

legger seg på toppen av fibrene, slik 
at du kun behøver å dra håndflaten 
over for å tørke putene. Materialene 
møblene er satt sammen av, gir de 
latterlig lang levetid.

KVALITET OG DESIGN
For noen år siden vant HIGOLD Red 
Dot design award for god design.

– Det som er så fint med møblene 
fra HIGOLD er at du enkelt kan til-
passe hagemøblene til ditt uterom. 
Møblene kommer i mange forskjel-
lige kombinasjoner, i forskjellige 
farger på ramme med flere farger til 
putene. Hvilken farge passer hjemme 
hos deg: klassisk svart, en nøytral 
sandfarge eller mørk beige? Sett 
sammen moduler etter eget ønske. 
Velg bort en del, sett sammen med 
noe annet. HIGOLD tilbyr full flek-
sibilitet, fortsetter Olsen.

Utemøbler i aluminium er en 
trend i tiden. På et par år har gart-
neriet nærmest byttet ut sortimen-
tet fra rotting til aluminium. Disse 
møblene gir kundene mer for pen-
gene, de holder seg godt.

Selv om aluminium betyr ved-
likeholdsfrie utemøbler, betyr det 
ikke at det ikke finnes gode råd for 
hva du kan gjøre for å ivareta de nye 
møblene dine enda bedre.

– Vi deler gjerne vår kunnskap 
med deg. Kom innom og prøvesitt 
våre nye utemøbler, her finner du 
noe som vil passe, både til uterom-
met og lommeboken, smiler Finn.
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Forskning har vist at solen står for 
ca 80% av hudens aldring. Høy 
UV disponering uten beskyt-

telse kan medføre økt mengede 
linjer, rynker, ujevn hudstruktur, 
fargeforandringer, sprengte blodkar 
og sensitivitet.

UV stråler utløser frie radika-
ler. Disse angriper friske celler i 
huden. De frie radikalene bryter 
ned hudens collagenproduksjon, 
cellefornyelsen og kan i verste fall 
gi skader på DNA som kan 
føre til at hudkreft utvikles. 
Antioksidanter er med på 
å bekjempe de frie radika-
lene. 

SPF er en målenhet på 
lik linje med meter og 
kilo. Derfor er faktoren 
det samme uansett hvilket 
produkt man velger. For-
skjellen mellom produkter 
er de andre ingrediensene i 
solkremen. 

Riktig beskyttelse i solen
Det finnes to typer solfiltre; kjemisk 
og fysisk. 

Et kjemisk filter er et organisk 
stoff som absorberer UV lys og 
omdanner det til infrarød stråling 
eller varme. Kjemiske filtre er van-
ligvis små og løser seg i produktet, 
noe som gjør produktet lett å smøre 
ut.

På grunn av sin partikkelstørrelse 
penetrerer ikke fysisk filter huden, 
men blir liggende på hudoverfla-
ten. Partikkelfiltre absorberer UV 

lys, men den partikulære struktu-
ren gjør også at UV lyset reflekteres 
fra huden. Et partikkelfilter (fysisk 
filter) kan være både organisk og 
uorganisk. Det er gjerne denne vi 
anbefaler til barn, da partiklene gir 
et hvit hinne på huden som tydelig 
viser hvor barnet er smøre. Siden 
partiklene ikke når ned i huden er 
det også mindre sjanse for irrita-
sjon. 

Sammen gir kjemisk- og fysiske 
filtre begge filtertypenes fordeler, 

med mindre mengde kjemisk 
filtre som absorberes av huden 
og bedre konsistens sam-
menlignet med partikkelfiltre. 
Kombinasjonen benyttes gjerne 
av litt eldre barn som ikke liker 
at det blir hvitt og klissete, samt 
anbefales til personer med sol-
sensitiv hud fordi kombina-
sjonsfiltre reduserer risikoen 
for hudreaksjoner. 

På Elite Klinikken får du tak 
i solkremer fra Zo Skin Health, 

Elixir Cosmeceuticals, Color 
Science og Babor som inneholder 
rikelig med anti oksidanter i tillegg 
til solbeskyttelse i ulike faktorer og 
til ulike hudtilstander; alt etter kun-
denes ønsker og behov. 

Slik forebygger og behandler du 
solskader
En kombinasjon av gode hudpro-
dukter og behandlinger for å oppnå 
en vakker sommerglød, gir en hud 
som er i sin beste stand til å ta imot 
sommeren og solens påkjenninger.

Det finnes flere forskjellige 
behandlinger vi kan gjøre som fore-
bygger og behandler hudskader fra 
sol. 

Kjemisk peel frem-
mer friske celler i 
huden for å skape best 
mulig forsvar mot ska-
dene fra solen. Meso-
terapi er en effektiv 
r y n ke re du s e re n d e 
behandling som gir 
huden ny vitalitet 
gjennom mange små 
injeksjoner. Huden til-
føres et næringskompleks bestå-
ende av hyalonronsyre, vitaminer, 
aminosyrer, co-enzymer, mineraler 
og antioksidanter. Microneedeling 
behandler solskader. Behandlingen 
gjøres om høsten etter overekspo-
nering ved en kur på seks behand-
linger med en måned mellomrom. 
IPL er laser som tar bort sprengte 
blodkar. Elite Klinikken tilbyr også 
forskjellige kremprogrammer for 
pigmenteringer. Kombinasjon av 
klinikk- og hjemmebehandlingen 
er alltid optimalt.

Beskytter du huden din riktig i solen? UV-stråler fremmer nedbryting av 
kollagen og elastin, og bidrar til tidlige aldringstegn. Med enkle grep kan 
du forebygge og behandle hudskader fra sol.

BESKYTT DEG I SOLEN

Eliteklinikken
Tlf: 67 55 05 55
Sandviksveien 176,
1337 Sandvika
post@eliteklinikken.no
eliteklinikken.no
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SOMMERENS QUICKFIX 
Etter en lang vinter kan det kreve litt innsats å få 
frem  sommergløden. Dette er fem behandlinger som 
garantert vil få deg klar for sommer.

Vippe løft
Yumi Lashes er den perfekte måten å fremheve vippenes 

naturlige skjønnhet på. Det er en skånsom, sikker og rask 

behandling, uten å måtte ty til falske vipper. Effekten er 

 mellom 8-12 uker, noe som er det lengste på markedet. 

Yummy Lashes utføres på bare 45 min og er behagelig for 

kunden. Behandlingen er skreddersydd til hver enkelt kunde, 

vi tilpasser bøy, form og farge.  

Behandling av hard hud på heler
Yumi Feet er en ny generasjon produkter og behandling av hard 

og tørr hud på helene. Utviklet for å bli kvitt hard hud på 15 min. 

Behagelig, raskt og effektivt. Passer både menn og kvinner.

Kjemisk peel
ZO Skin Health Stimulator peel bidrar til en fastere hud, 

 demper mørke flekker og reduserer fine linjer og rynker.  

Det er en svært effektiv peel som stimulerer prosessen 

både for cellefornyelse og kollagensyntesen, samt at den 

styrker de elastiske fibrene i huden. ZO stimulator peel 

bør  gjennomføres 3-6 ganger med 2-4 ukers intervaller, 

 avhengig av hudtype- og tilstand. 

(Dette er en av våre mest populære behandling.)

Oksygen behandling
Intraceuticals infusjon utføres med en moderne 

 oksygenmaskin, og gir umiddelbare resultater du kan se 

og føle. Sterke antioksidanter, hyaluronsyre og  vitaminer 

blir fraktet ned i huden ved hjelp av oksygen, og gir økt 

celle  fornyelse og regenerering av huden. Resultatet er 

 strammere hud, høyere fuktighetsbalanse, glød og en 

 jevnere hudstruktur. 

Selvbruning
Selvbruning fra Vita Liberata gir verdens lengste glød, 

opptil fire ganger lengre enn andre selvbrunings produkter. 

pHenomenal finnes både som mousse og lotion, og er enkel 

å påføre selv for nybegynnere. Bruk alltid Tanning Mitt 

(påføringshansken) for påføring av selvbruningsprodukter 

for et jevnere og finere resultat samt at den beskytter mot 

misfarging i hendene.

På Eliteklinikken får du en 
 kombinasjon av gode hud-
produkter og behandlinger for å 
oppnå en vakker sommerglød.

HI
GH

 ENERGY VISIBLE LIGHT: 

 
Stråler som kommer  
fra LED lys, telefoner,  

PC og TV-skjermer kan  
være mer skadelig enn  

UVA og UVB  
stråler.
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ØSTERÅS BILSENTER

Hos Østerås Bilsenter som er 
Norges første frittstående for-
handler av Mazda står men-

nesker i fokus, på begge sider av 
bordet. Vi har møtt neste generasjon 
av familien Johnsen som har drevet 
selskapet i 26 år.

Familiebedrift
- Joda, det stemmer at bil har vært 
en rød tråd i hele mitt liv. Jeg er 29 
år og kan huske at det alltid har vært 
snakket om bil hjemme. Fra jeg var 
liten gutt ble jeg med pappa på jobb, 
suste rundt på verkstedet og fikk 
vaske biler. Ungdomskolen ligger 
rett oppe i gaten, så det var kort vei 
ned hit i ungdomstiden og det vir-
ket nok formativt det også, fortel-
ler Martin Johnsen som er sønn av 
Morten med samme etternavn. Med 

alderen ble det lørdags- og feriejobb 
i familiens Mazda-anlegg og interes-
sen for bil og forretningsdrift tiltok.

- Deretter ble det økonomistudier 
før jeg startet som assurandør i IF, og 
etter hvert gikk ferden til heltidsjobb 
her på Østerås Bilsenter fra 2015.

Lokal tilhørighet
Det er noe eget med lokale familie-
bedrifter som har eksistert lenge. 
En slags stemning eller nærvær 
som virker betryggende på et ufor-
klarlig vis. Kanskje det skyldes av 
at ”alle kjenner alle”? For mange 
kunder av Østerås Bilsenter frem-
står far Morten og sønn Martin 
minst like mye som samtalepart-
nere i fremtidig bilvalg, fordi de er 
lokale og til å stole på etter tre tiår 
med stø kurs.

- Det er nok tilfelle at bilselgeren 
i dag har et mye større ansvar for 
å lytte til kundens behov og bistå 
valget enn tidligere. Floraen av 
merker, modeller og ulike drivlin-
jer har aldri vært større, det ska-
per mye usikkerhet. Det kjenner vi 
på flere ganger hver dag, forteller 
Martin Johnsen. 

Elbil i gjære
Johnsen vet at Mazda betyr kvalitet 
og kan stå inne for det. Det inne-
bærer blant annet at Mazda ikke 
nødvendigvis er opptatt med å være 
først med å lansere ny teknologi – de 
ønsker heller å presentere et produkt 
som er ferdig utviklet for å gi kun-
den et problemfritt bilhold uten bar-
nesykdommer.

- SUVen CX-5 er en ypperlig 

KUNDENE I FOKUS 
Det er lett å se seg blind på blank lakk og miste fatningen av nybillukt 

når man besøker bilforretninger. Men hva med menneskene? 

Martin Johnsen hos Østerås  
Bilsenter med nye CX-5 i den 
 gnistrende fargen Soul Red Crystal.
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eksponent for denne tankegangen. 
Mazda var ikke først med SUV, men 
når den kom ble den en umiddel-
bar suksess. Det samme vil skje når 
Mazda lanserer sin første elbil -  vi 
er ikke først - men det vil være gjen-
nomført når det skjer innen over-
skuelig fremtid. Denne filosofien har 
å gjøre med at Mazda står for gjen-
nomarbeidet kvalitet man kan stole 
på, de har for eksempel holdt fast 
ved større motorvolum i stedet for 
å krympe det til 1,2 liter med turbo. 
Det er fordi de har funnet egne løs-
ninger som er drivstoffgjerrige. Sam-
tidig som de har løftet designen til 
nye høyder som virkelig er blitt godt 
mottatt. Kjøreegenskaper er et kapit-
tel for seg selv, vi anbefaler gjerne 
at kunden tar en prøvetur på kro-
kete veier opp mot Bærums verk og 

kjenner på fastheten som gir trygge 
egenskaper iblandet sportslighet og 
komfort. At CX-5 ligger helt i toppen 
blant de mest etterspurte bruktbi-
lene, er et kvalitetsstempel i seg selv, 
forteller Martin Johnsen videre. 

Mye bil for pengene
Videre gir han uttrykk for at alle 
Mazdas modeller gir mye bil for 
pengene. Også her sørger CX-5 for 
å skape oppstuss.

- Det er en hyggelig situasjon 
når kunder kommer innom etter å 
ha vært hos premiummerkene og 
fått tilbud på 700-  800.000 kroner 
eller mer for en mellomklasse-SUV. 
Hos oss koster tilsvarende bil ofte 
godt under 500.000 kroner med alt 
utstyr. Da kommer gjerne smilet 
frem hos kunden.

Men hva er hans første barndoms-
minne i en bilfamilie?

- Det må være strømmen 
av ulike MX-5 som fade-
ren hadde med hjem. 
Sportsmodellen som 
holder koken og fort-
setter å glede nye 
generasjoner, avslutter 
Martin Johnsen.

Velkommen til en hyggelig handel!

Fagkunnskap og erfaring sitter i veggene etter 26 år på samme sted. Østerås Bilsenter 
har dessuten en komplett utstilling av alle Mazda-modeller i store og lyse lokaler i 
rolige omgivelser.

Morten og Martin Johnsen ser lyst på 
fremtiden. Kreativiteten hos Mazda 
sprenger grenser for tiden.

Østerås Bilsenter AS
Tlf: 67 16 50 00
Grini Næringspark 1, 1361 Østerås 
post@osteraasbil.no
osteraasbil.no
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- En identitetsbygger og et populært samlingspunkt for unge og eldre, 
nye og gamle askerbøringer. 

Hei,  det  er  meg!  Blir  du  med  
å  starte  festival?

Det  var  mars  2012  og  den  
som  ringte  var  Fredrik  Brodt-
korb.  De  som  ble  oppringt  i  tur  
og  orden  med  samme  spørsmål  
var  ni  av  hans  kamerater  i  Asker.  
Noen  dager  senere  
møttes  ti  karer  til  kaffe  
rundt  et  bord  i  kjel-
leren  på  Hvalstrand  
Bad.  Alle  kjente  noen,  
men  ingen  kjente  
alle  -  unntatt  møte-
lederen  selv.  Med  sin  
smittsomme  entusiasme  la  han  ut  
om  idéen  og  skapte  noen  ganske  
uimotståelige  bilder  i  hodene  våre.  

Bildene  var  ganske  like  de  du  i  
ettertid  kan  se  noen  tusen  av  på  
Instagram  med  

#hvalstrandfestivalen.  Gjør  det  
gjerne  her  og  nå.  Du  vil  se  mange  
fra  strandfesten  om  formiddagen,  
med  barn  fulle  av  forventning  og  
fryd  over  å  se  idolet  sitt opptre.  
Andre  fra  hovedprogrammet  om  
ettermiddagen  og  kvelden,  med  fest-

stemte  voksne  i  alle  
aldere.  Artistene  på  
scenen  og  folkehavet  
foran.  Pleddene  på  
gresset  oppi  skrånin-
gen.  Venninnegjen-
gene  som  ikke  har  
vært  ute  sammen  på  

altfor  lenge.  
Kompisene  som  skåler  med  

hver  sin  kalde  pils  i  kveldssola.  
Bukta  som  fylles  av  båter  med  
skuelystne.  Vimplene  som  vaier  i  
vinden  og  fargepærene  som  lyser  

opp  trærne  i  sensommermørket.  
Og  fellesnevneren  over  alle:  Smil.  
Smilende  barn,  smilende  ungdom-
mer,  smilende  voksne.  Fra  Asker,  
fra  Bærum  og  fra  områdene  rundt.  

Samlingspunket
Du  skal  være  ganske  surpomp  for  
å  ikke  ta  imot  muligheten  til  å  
bidra  til  noe  sånt.  Det  var  det  da  
heller  ingen  av  oss  som  gjorde.  
Dermed  var  det  bare  å  dra  hjem  
og  knuse  sparegrisen,  for  skal  man  
lage  fest  for  alle  må  noen  legge  
ut.  Et  drøyt  år  og  en  del  jobb  
senere  kunne  vi  stolt  åpne  porten  
til  Hvalstrandfestivalen  2013.  Til  
vår  store lettelse  hadde  festivalen  i  
mellomtida  fått  en  fantastisk  mot-
takelse  ute  blant  folk. Det  gav  seg  
utslag  ikke  bare  i  tusenvis  av  føl-

FESTIVAL I STRANDKANTEN

Årets Hvalstrandfestival går av stablen 24. og 25. august.

Hvalstrandfestivalen  
finner sted på idylliske  

Hvalstrand utenfor Asker  
24. og 25. august 2018. 

“
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gere  på  Facebook,  godt  forhånds-
salg av  billetter  og  grønne  lys  fra  
alle  myndigheter,  men  også  ved  
mange  frivillige.  Uten dem  hadde  
Hvalstrandfestivalen  aldri  vært  
den  årlige,  samlende  begivenheten  
alle  i Asker  og  omegn  nå  har  å  se  
fram  til  etter  hver  sommerferie.

Saken er skrevet av styret i Hvalstrand-
festivalen, og ble først publisert i Hvalstrand-

festivalens jubileumsavis i 2017.

Årets festival
Kulturarrangementet i strandkanten 
har i løpet av fem år blitt en iden-
titetsbygger og et populært sam-
lingspunkt for unge og eldre, nye og 
gamle askerbøringer. 

- Hvalstrandfestivalen skal tilby noe 
for enhver smak, og vi er veldig stolte 
av å kunne ta imot store stjerner fra 

både inn- og utland på årets festival. 
Årets festivalplakat inneholder alt fra 
ringrevene i Europe og Dumdum 
Boys til unge stjerneskudd som Halie 
og Julie Bergan, sier festivalsjef Fred-
rik Brodtkorb.

Som vanlig vil festivalområdet være 
fullt av serveringssteder. Du kan slå 
av en prat med våre viktigste samar-
beidspartnere på deres stands, eller 
slukke tørsten med noe forfriskende 
fra en av barene på området. 

Matområdet er i år ytterligere 
forbedret og utvidet. Vi tilbyr et 
rikt utvalg av digg festivalmat, 
som pizza, tacos, pølser og ham-
burgere, samt noe for den som 
ikke ønsker kjøtt. 

På Hvalstrandfestivalen står 
musikken i fokus, og når stjer-
nene ikke står på scenen, sørger 

festivalens egen DJ for at du kan 
danse til udødelige hits og favo-
rittlåter gjennom tidene.

- I fjor testet vi vår egen DJ på 
området for første gang og det var 
en suksess uten like. Så gøy var 
det, at vi i år utvider dette områ-
det for å gjøre det enda bedre og 
festligere for de besøkende. Vi 
gleder oss, avslutter festivalsjefen 
strålende.

Hvalstrandfestivalen
post@hvalstrandfestivalen.no
hvalstrandfestivalen.no
 

FULLSTENDIG PROGRAM TIL  
HVALSTRANDFESTIVALEN 2018: 
Dumdum Boys

Europe (SE)

Gabrielle

Timbuktu & Damn! (SE)

Morten Abel

Julie Bergan

Halvdan Sivertsen

Silya & The Sailors

Halie

Strandfesten: 
Julie Bergan

Morgan Sulele

Herman Dahl og Dennis Vareide

Øisteins Blyant

Lokale Talenter

Hvalstrandfestivalen tilbyr 
musikalske opplevelser for 

enhver smak.
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KRABBEFISKEGUIDE
Å fiske krabber er  en populær aktivitet for barn og unge, 
og det krever lite og lett tilgjengelig utstyr. Gleden, spen-
ningen og forventningene av det å ligge på en trebrygge 
med et krabbesnøre er skjærgårdsidyll på sitt beste.
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OM BLÅSKJELL: Blåskjellet er best å spise mellom september og april. Blåskjell 
kan være giftige. Det er algene i magen til skjellene som har giften i seg, og 
det finnes to hovedtyper av gift, diareframkallende og paralyserende. Sjekk 

derfor alltid blåskjell-telefonen før du spiser selvplukkede blåskjell. 

Du trenger en klype som du fes-
ter en snor til, en bøtte og litt 
agn. Start med å binde fast en 

klype til enden av en snor og fest 
agnet i klypa. Agnet kan være ferske 
blåskjell, snegler, skinke eller annet 
kjøtt - men blåskjell er anbefalt da 
dette er naturlig kost for krabbene. 
Husk å åpne eller knuse blåskjellet 
slik at krabbene kjenner lukten. Det 
kan være lurt å legge klypa i nær-
heten av tang, fjellsprekker, steiner 
eller andre skjulesteder siden krab-
bene liker å oppholde seg der. Når 
en krabbe biter på agnet er det lurt 
å dra den forsiktig opp av vannet. 
Akkurat når den bryter vannflaten 
kan den lett falle av så en liten hov er 
kan være lurt å ha med seg.

Krabbene som blir fanget legges i 
bøtta som er fylt opp med friskt sjø-
vann. 

Ikke ha dem der for lenge eller ha 
for mange krabber i samme bøtte , 
det kan føre til krabbekamp.

Foto/tekst:Visit Fredrikstad & Hvaler  
Foto: Sten Helberg  www.wwf.no

Du trenger en klype som du fester en snor til, en bøtte og litt agn.

Populær aktivitet

SIKKERHETSTIPS

1. Bruk alltid redningsvest
2. Lokaliser nærmeste sted hvor du 
kan komme opp av vannet før du 
begynner å fiske krabber
3. Husk solkrem
4. Løp aldri på bryggene - det er 
ofte mye man kan snuble i på en 
brygge
5. Ha alltid med en voksen når du 
skal fiske krabbe. Dersom du gam-
mel nok til å fiske på egenhånd,  
fortell alltid en voksen person hvor 
du planlegger å fiske krabber.

KRABBEFISKEREGLER

1. Vær snill mot krabbene.
2. Ikke la de ligge for lenge i bøtten.
3. Sett gjerne bøtten med krabbene 
i skyggen så ikke vannet blir for 
varmt.
4. Sørg for kortest mulig avstand 
ned til vannflaten når du slipper 
krabbene tilbake i vannet.
5. Krabbene er din venn, ikke bit 
tilbake hvis de biter deg.
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Kampanje 
PÅ NATURSTEIN
Åpningstider hverdager 7.30 – 16.00, torsdag 7.30 – 18.00, lørdag 9.00 – 13.00

ALTA  
SKIFERFLIS 

NORSK 
BRUDDSKIFER 

189,- 69,- 

www.sigvartsen.no
Størst innen naturstein på Østlandet. 13000 m2 utstilling og lager. 
Utvalget kan variere noe mellom avdelingene. 100 ÅRS ERFARING

Vi har stort  
utvalg av skifer 
til trapp.

GRANITTMUR
for håndstabling
30 x 20 x 13 cm

AVD. GRORUD
Trondheimsveien 457, 0962 Oslo
Telefon: +47 22 80 30 60
post@sigvartsen.no

AVD. SANDVIKA 
Industriveien 10, 1337 Sandvika
Telefon: +47 67 52 10 30
sandvika@sigvartsen.no

AVD. LIER 
Husebysletta 39, 3414 Lierstranda
Telefon: +47 32 84 00 48
vidar@sigvartsen.no

Ta kontakt for tilbud.
Fra kr.

890,- 
pr. m2

Nå kun

pr. stk. pr. m2

Kalibrert 2 cm.



NESTE OL-MESTER I  
SKISKYTING ER FRA BÆRUM

Det sies at tro kan flytte fjell. Når det gjelder Endre 
Strømsheim (20) fra Bærum og hans soleklare frem-
tidsmål om å bli skiskytter i verdenstoppen, er vi villig 
til å tro påstanden.
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Skiskyting er en sport under 
vekst, rekrutteringen er formi-
dabel. Eller sagt på en annen 

måte: Det blir stadig flere om bei-
net for å bli aller best. Samtidig har 
kong Ole Einar Bjørndalen abdi-
sert, og det gir mange unge håp om 
at akkurat de kan overta tronen. 
Strømsheim er en jordnær kar med 
et jovialt vesen, inntil samtalen 
dreier inn på ambisjoner. Da duk-
ker en forbløffende selvsikker side 
ved 20-åringen opp, men la det være 
sagt at han har overbevisende dek-
ning for ambisjonene.

Nivå 3
- Jeg begynte å gå på ski når jeg 
var to år. Deretter var jeg innom 
forskjellige idretter før jeg ble slått 
av det geniale med skiskyting; Her 
kunne jeg tilføre skigåing et spen-
ningsmoment som passet meg per-
fekt. Det skjedde når jeg var 12 år 
og nå syns jeg det er mer moro enn 
noensinne, forteller Strømsheim. 

I dag er han på ”nivå 3” som han 
sier selv, det vil si Norges U-23 
landslag med syv andre løpere. De 
er landets mest lovende juniorer og 
yngre seniorer, som har junior-VM 
og IBU-cup/EM som mål. 
- IBU-cupen er en internasjonal cup 
med nivå rett under World-cup. De 
beste fra IBU-cup i fjor slo seg inn 
mellom topp tiende- og tredjeplass 
i World-cupen i fjor. Her har Norge 
seks plasser pr konkurranse. Man 
må altså være blant landets 6-12 
beste seniorer for å få lov til å gå IBU-
cup. Jeg har tidligere klart å kvali-
fisere meg til dette som 19-åring, da 
gikk jeg tre konkurranser i Martello 
(Italia) før jeg dro hjem for å trene 
mot junior-VM i Osrblie (Slovakia), 
forteller den topptrente unggutten.

Krevende nivåer
Deretter er målet ”nivå 2”, det vil si 
rekruttlaget som er et seniorlag eller 
B-landslag, hvor man skal utvikle 
seg til å bli en eliteløper. 

- Her er absolutt målet for løperne 
å være med på IBU-cup og helst få 
testet seg noe i World-cupen. Mes-
terskapet for IBU-cupen er EM. 
Rekruttlaget har et større budsjett 
enn U-23 og er jevnt over et litt mer 
prioritert lag. Dermed har Norge 
mer enn seks mann som kan gjøre 
det godt i IBU-cupen, så for å levere 
pallplasser kreves det absolutt gode 
sportslige prestasjoner. 

- Elitelaget er toppnivået og 
Norges absolutte A-lag - her skal 
løperne kvalifisere seg til World-

Selv om det mangler snø for tiden, trener 
Endre Strømsheim for fullt.

Endre Strømsheim,   
juniorverdensmester  

i skiskyting

Berg Auto er stolt sponsor av Endre.
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Suzuki S-Cross SUV Turbo 140 hk - SPAR VANVITTIGE KR 92.455,-  
Komplett, ferieklar bil med alt utstyr inkludert også lastestativ, takboks, sykkelstativ og tilhengerfeste
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cup og kjempe om medaljer i VM 
og OL. På elitelaget som er målet 
mitt, lever man det absolutte top-
pidrettslivet og forbundet har dette 
som sin førsteprioritet, sier han 
ubeskjedent. Men hvordan arter 
hverdagen seg for å komme dit? 

Strengt regime
Det er klinkende klart at det ikke 
er en hobby etter arbeidstid Strøm-
sheim har gått løs på. Han er idretts-
mann på heltid, noe treningsregimet 
og strikt planlegging avslører.

- Jeg er heldigvis født med en sys-
tematiker i magen som er grunnleg-
gende for å arbeide mot høye mål, 
slår Strømsheim fast.

Han trener i en syklus som gjerne 
betyr trening i 12 sammenheng-
ende dager, deretter er det tre roli-
gere dager for å la kroppen hente seg 
inn. Mens 12-dagersregimet pågår 
er det lite ro, han har en treningsøkt 
fra morgen frem til klokken 13. Der-

etter er det mat og en liten time på 
øyet før neste økt klokken 15, som 
varer frem til 18-tiden. Et sted i mel-
lom dette klemmer Endre også inn 
en økt med skyting. Så venter middag 
og ro før sengen kaller i fornuftig tid. 

- Hva jeg gjør i disse øktene vari-
erer, skyting er en viktig del av 
helhetsbildet og selvfølgelig er det 
variasjoner ut fra sesong, sier han 
videre. April er en rolig måned hvor 
venner pleies ekstra.

Kjærkommen lokal sponsor
Sesongvariasjonene utløser behov 

for å oppsøke snø og 
optimale trenings-
forhold. Dermed 
blir det mange 
mil og mye tid på 
landeveien. 

- Forbundet 
stiller opp og tar 
vare på oss, uten 
tvil. Når vi drar 
utenlands sørger de 
for alt fra billetter via 
hotell og kost til transport, 
forteller Strømsheim. 

Det er på hjemmefronten det kan 
bli tøft for unge utøvere som må 
betale av egen lomme. Dermed har 
de en tidstyv i form av sponsorjakt, 
og Strømsheim innrømmer at det er 
svært vanskelig å få drahjelp før man 
er på elitenivå.

- Men jeg har hatt kjempehjelp fra 
Berg Auto på Rud. De stiller opp for 
meg og har bidratt med en gunstig 
bilavtale. Jeg har kjørt en Suzuki 
S-Cross med firehjulsdrift i snart to 
år og har lagt 20.000 kilometer bak 
meg. I og med at samlingene ofte 
ligger på lite tilgjengelige steder har 
den sørget for transport helt til døren 
uansett føre. Den er dessuten kom-
fortabel og romslig – noe som passer 
utmerket med alt utstyret som skal 
være med, avslutter Strømsheim 
som er nødt til å løpe videre.

Berg Auto
Tlf: 67 13 07 27
Olav Ingstads vei 3, 1351 Rud
info@berg-auto.com
berg-auto.com
 

Endre Strømsheims  
meritter pr mai 2018:
1 jr. VM gull stafett
1 jr. VM sølv sprint
1 jr. VM sølv stafett
1 sr. NM sølv stafett
2. plass Norges-cup senior sprint 
3. plass Norges-cup senior sprint 
4 jr-NM gull skiskyting (tre individuelle)
4 jr-Norges-cup seiere i skiskyting
1 jr-Norges-cup seier i langrenn
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Suzuki S-Cross  
SUV Turbo 140 hk  
bensin automat

Komplett, ferieklar bil  
med alt utstyr inkludert:

Sky-Tech pakke:
Panorama soltak, Sorte 

 skinnseter,  
Bi LED hovedlys, LED kjørelys,  

LED baklys, 2 sone klima,  
DAB+ Radio/Navigasjon  

m/Bluetooth  
og Smartphone link,  

Adaptiv cruisekontroll,  
Ryggekamera, Parkeringssen-
sor foran og bak, 17” alu.felger, 
Privacy vinduer, Regnsensor, 
Automatisk avblendbart speil, 
Bakkestart-assistent  mm…

Komplette vinterhjul, Metallic lakk
Lastestativ, Takboks, Sykkelstativ

Tilhengerfeste

Kampanjepris: Kr 400.000,-  
Spar vanvittige Kr 92.455,-

Leasing: Kr 3336,- pr mnd*

*Leasing over 3 år/45000 km.  
Innskudd Kr 50000,-  

Etableringsgebyr kr 4290,- 
 tilkommer.  

Vi tar innbyttebil som innskudd.  
Alle priser er inkl mva.

SP
AR

 V
ANVITTIGE KR 92.455,-

Komplett,  
ferieklar bil med  

alt utstyr inkludert  
også lastestativ, takboks,  

sykkelstativ og
tilhengerfeste
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FORNYNINGEN AV TAKET 
HAR TRE FASER: 

1. Først dyprenses taksteinen for å  

få bort alt av urenheter og mose.

2. Steinen impregneres, alle porer 

og ujevnheter tettes slik at 

 vannet  preller av.

3. Til slutt males steinen i ønsket 

farge med et slitedekke for å 

beskytte  steinen og den nye 

 impregneringen.

Takfornying
Tlf: 911 58 888
Vestfjordveien 54, 
3142 Vestskogen
post@takfornying.as 
takfornying.as

FORNYER TAKET DITT: Daglig leder 
i Takfornying AS, Vegard Furhovden

FORNØYD KUNDE: Espen Bauer-
Hansen sparte 150 000,- på takfornying 
fremfor å bytte hele taket.
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Det ser fortsatt helt nytt ut, sier en svært 
fornøyd Espen.

I tillegg til at taket nå er svært pent 
igjen, nyter han å se at vannet renner godt av:

– Vannet bare preller av taket og trekker 
ikke ned i steinen slik det gjorde før. Jeg hadde 
en megler hos meg i sommer, og huset har en 
helt annen verdi etter at jeg fornyet taket, sier 
Espen.

Listeprisen for å bytte ut taket fremfor å for-
nye det, er fem ganger høyere. – Vi har kunder 
som har spart mer enn 250 000 kroner på å 
bruke oss, sier Vegard.

ET FULLGODT ALTERNATIV
I Norge er vi godt vant til å male ytterveg-
gene for å ta vare på kledningen. Med godt 
vedlikehold kan treverket stå i minst 60-70 
år. Det vi ikke er like flinke til, er å vedli-
keholde taket vårt. Faktisk er det en gjengs 
oppfatning av at taket må byttes ut når det 
runder 30 år – men hvordan kan betong ha 
kortere levetid enn tre? Det har Takfornying 
svaret på.

I de fleste tilfeller er det mer hensiktsmessig 
å fornye taket enn å bytte det ut.

– Vi må ta vare på betongen vår for at den 
ikke skal gå i oppløsning, sier Vegard.

Selv om taksteinen er både mosegrodd og 
suger til seg vann, kan nemlig Vegard og gjen-
gen hans gi steinen nytt liv.

Malingen er svært slitesterk – og sammen 
med de andre elementene forlenges levetiden 
på taket i opp til 20 år. I tillegg ser taket helt 
nytt ut!

SPARTE BÅDE PENGER OG MILJØ
– Jeg valgte takfornying fordi prosessen oser 
av kvalitet, og det ser veldig bra ut på andre 
tak dette er gjort på. Det var et enkelt valg når 
jeg i tillegg sparte 150 000 kroner i forhold til 
å legge nytt tak, sier Espen som er utdannet 
økonom.
– Ikke glem at du også sparer miljøet, skyter 
Vegard inn. Å gjenbruke materialer er natur-
lig nok mer miljøvennilg enn å bytte de ut.

Espens nye tak smittet fort over på naboer 
som har hus fra samme byggeperiode:

– Det er jo gøy å se at det er fire hus rundt 
oss som også har fornyet takene sine. Jeg må 
innrømme at jeg har anbefalt Takfornying til 
andre folk også, avslutter Espen.

Et år etter at taket ble fornyet har Espen Bauer-Hansen besøk av eier av og 
daglig leder i Takfornying, Vegard Furhovden. Begge to ser opp på taket for å 

vurdere hvordan det har klart seg gjennom det siste året.

TRENGER TAKET DITT FORNYING?
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Ikke undervurder kvalitetene i multifantomet Citroen 
Grand C4  Spacetourer. Komfort og romslighet gjør 
lengre turer og bilferie til en lek.

PÅ SPORET AV 
FRANSK KOMFORT
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Mobile på Billingstad vil gjerne 
slå et slag for Citroens laste-
skip som egentlig ikke kjen-

ner begrensninger. 

Oppdagerbilen
Slett ikke alle setter seg på et fly og 
reiser vekk for feriedager. Mange 
sverger til bilen for transportjob-
ben, eller bruker den som en sentral 
del av ferieopplevelsen. I slike tilfel-
ler scorer komfort og romslighet 
høyt på listen over ønskede kvali-
teter. 

- Bilferien får en helt ny dimen-
sjon i disse bilene. Jeg har en 

anelse om at det skyldes 
bilens opprinnelsesland 

og folkeslag. Fransk-
menn bruker gjerne 
bilen til ferie og fritid 
på kontinentet frem-
for fly. I stedet for 

lite komfort og dårlig 
følelse av landskapet har 

de tenkt motsatt for opple-
velsen langs veien. Gode seter 

med akkurat passe støtte som ikke 
forringer komforten gir en milslu-
ker av rang. Store vindusflater gir 
panoramautsikt som bidrar til å 
oppleve verdenen utenfor og sluke 
mil effektivt, forteller Ketil Eliassen 
som er daglig leder hos Mobile på 
Billingstad.

Så praktisk av man vil gape
Så er Grand C4 Spacetourer en 
praktisk bil, men det estetiske og 
funksjonsmessige er på ingen måte 

glemt. For å være så fokusert på det 
praktiske er formfaktoren overras-
kende hyggelig, langt på vei til ele-
gant. Det er ikke selvfølgelig i denne 
klassen, men det er ikke vanskelig å 
se at franskmenn og Citroen er opp-
tatt av akkurat dette. På det prak-
tiske og sikkerhetsmessige planet 
er det nesten for mye å ramse opp 
her, besøk heller Mobile og sjekk 
selv. Men la oss si at det klaffer lett: 
Fra den store oppbevaringsboksen 
mellom forsetene via multifunk-
sjonsrattet som gjør betjeningen 
til en lek, det store og informative 
displayet, til den geniale mekanik-
ken som gjør ned- og oppfelling av 
bakseter til en lek. Seterad nummer 
to består av separate seter som kan 
justeres individuelt for best mulig 
komfort og plassutnyttelse. 

Oh, la oss for all del ikke glemme 
massasjefunksjonen i forsetene og 
passasjersetets elektriske fotstøtte! 

Teknokrat
Sikkerheten står ikke tilbake for 
noen. Køkjøring blir lindret av den 
adaptive cruise-kontrollen med 
stoppfunksjon, hvis trøtthet slår inn 

sørger Driver Attention Alert Sys-
tem for å varsle om faren, varsling 
av ufrivillig filskift, aktiv blindsone-
overvåkning og gjenkjennelse av 
fartsgrense er også med. 

Grand C4 Spacetourer – det vil si 
den lange versjonen som het Grand 
Picasso tidligere - leveres med to 
dieselmotorer på 120 og 150 heste-
krefter, samt 130 og 165 bensin hvor 
sistnevnte er den Mobile har som-
mertilbud på nå. Det er en kraftfull 
motor som er lett å like, viser vår 
kjøring under fotograferingen. 

Gjør hverdagen fleksibel
- Det er ingen tvil om at denne bil-
klassen er multitalenter på heltid. 
Vi ser at stadig flere familier med 
mange personer og høyt aktivtets-
nivå i hverdagslivet velger slike 
biler. Det er ofte snakk om en fase i 
livet hvor man ikke kan få nok plass 
i bilen til alle sysler, turer og men-
nesker som skal være med. Derfor 
er det praktisk å kunne slå ned en 
ekstra seterad og få plass til syv per-
soner når det er behov, avslutter Eli-
assen som håper at kunder kikker 
nærmere på sommertilbudet.

Mobile
Tlf: 67 49 48 00 
Stasjonsveien 40, 1396 Billingstad
asker@mobile.no 
mobile.no

Ketil Eliassen, daglig leder Mobile 

SO
M
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KAMPANJE!

Citroen C4  
Spacetourer 

165 HK bensin, 7 seter 
 Nå kun kr.  

399.900,- *

Fleksibiliteten i baksetet kan neppe gjøres bedre. Setene kan slås ned og justeres 
uavhengig for optimal plassutnyttelse.

Førerplassen er annerledes, men etter et 
par mil faller alle bitene på plass.

*Prisen inkluderer 
 vinterhjul,  skiboks, 

t ilhengerfeste og 
 glasstak.
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TENK TRYGGHET TIL SJØS
Båtlivet har sin desiderte sjarm. Men sjøvettreglene er klare:  
Forbered deg på at det kan skje en ulykke, og tenk igjennom hvordan 
du bør forholde deg: Behold roen, bli ved båten og tilkall hjelp.
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Skal du føre båt i sommer? Hvis 
båten er over 8 meter eller har 
motor over 25 hk må du ha båtfø-
rerbevis hvis du er født i 1980 eller 
senere. Sjøfartsdirektoratet anbefa-
ler alle som skal føre fritidsbåt å ta 
båtførerprøven, uansett alder eller 
båttype. Båtførerbeviset lar deg føre 
fritidsbåter opp til 15 meter.

Det er viktig å opparbeide seg 
kunnskap for å ferdes trygt til sjøs. 
Har du kunnskap kan du unngå at 
du havner i farlige situasjoner. Kan 
du for eksempel vikepliktsreglene 
til sjøs, hvordan du skal utstyre 
båten din eller lese et sjøkart? Båt-
førerprøven tester dine teoretiske 
kunnskaper innen sjømannskap, 
navigasjon, sjømerker, håndtering 
av nødsituasjoner og regler som 
gjelder til sjøs. Ved å bestå båtfør-
erprøven får du bekreftelsen på at 
du har denne kunnskapen - båtfør-
erbeviset. Du kan også ta en praktisk 
oppkjøring for å få det internasjo-
nale båtførersertifikatet ICC (Inter-
national Certificate for Operators 
of Pleasure Craft). Se egen sak for 
dette.Med båtførerbeviset kan du 
også oppnå rabattordninger hos 
enkelte forsikringsselskap ved for-
sikring av båten din. Skulle du være 
uheldig å komme utfor en ulykke, 
vil din forsikringsutbetaling kunne 
bli avkortet om du ikke har båtfø-
rerbevis. 

Trenger du kurs?
Du må ikke ta kurs før du avlegger 
eksamen, men Sjøfartsdirektoratet 
oppfordrer deg likevel til å delta på 
kurs. De fleste opplever et kurs som 
nyttig og lærerikt, og økt kunnskap 
gir en tryggere båttur. 

Det arrangeres mange ulike typer 

kurs og du bør velge et kurs som 
passer deg og dine forkunnskaper. 
På Norsk Test sine nettsider finnes 
en oversikt over kursarrangører 
over hele landet. Sjøfartsdirektora-
tet kvalitetssikrer ikke kursarrangø-
rene. 

Hvor tar du båtførerprøven?
Båtførerprøven gjennomføres som 
en elektronisk test hos et godkjent 
testsenter. Norsk Test har oversikt 
over testsentre hvor du kan ta prø-
ven. 

Hvor gammel må du være?
Du kan avlegge båtførerprøven fra 
du er fylt 14 år, men du vil ikke få 
utstedt båtførerbeviset før du har 
fylt 16 år. Når du er under 16 år, har 
du lov til å føre båt med lengde inn-
til 8 meter, motor med maks effekt 
på 10 HK og maks hastighet på 10 
knop. Dette gjelder uavhengig av 
om du har bestått båtførerprøven 
eller ikke.

Ta båtførerprøven nå, og bidra til 
at sommeren på sjøen skaper gode 
minner. 

Ønsker du mer informasjon kan du 
besøke våre nettsider www.sdir.no/
batforerbevis og www.norsktest.no

TA BÅTFØRERPRØVEN  
OG BLI TRYGGERE PÅ SJØEN

TENK TRYGGHET TIL SJØS

Sjøfartsdirektør Olav Akselsen slår er 
slag for at alle som ferdes i båt tar båt-
førerprøven. Foto: Steinar Haugberg/
Sjøfartsdiektoratet

TENK SIKKERHET
Kunnskap og planlegging reduserer  

risikoen og øker trivselen.
Vi har lånt noen kloke ord og råd fra 

 Sjøfartsdirektoratet som styrer og er ansvarlig 
myndighet for båtlivet fra minste jolle til de store 
 fartøyene. For de garvede er dette opplagt,  eller 
 kanskje en oppfriskning er på plass? For andre 

som har sin første tur eller sesong til sjøs er dette 
 essensiell kunnskap. Når det er sagt ville vi  

vurdert å ta  båtførerprøven uansett, slik  
direktoratet  anbefaler.  

God sommer til sjøs!
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Motorbåt viker for seilbåt 
Når en motorbåt og en seilbåt styrer 
slik at det er fare for sammenstøt, 
skal motorbåten vike. 

SJØVEISREGLENE

1. 3.2.

1. 2. 3.

VIKEREGLER FOR MOTORBÅTER

Hold til høyre for møtende båt 
Når to motorbåter styrer mot hver-
andre, skal begge i god tid vike litt 
til styrbord. Båtene vil da passere 
hverandre på babord (venstre) side. 

Vik for båter fra styrbord 
Når to motorbåter styrer kurser som 
skjærer hverandre og det er fare for 
sammenstøt, skal den som kommer 
fra babord, vike for den som kommer 
fra styrbord. 

ANDRE VIKEREGLER

Innhentende båt viker for båt som blir 
innhentet.  
En båt som tar igjen en annen båt, skal 
vike for den som blir tatt igjen. Dette 
gjelder også for en seilbåt som tar 
igjen en motorbåt. Hvis du må forbi, 
velg den siden som er lengst bort fra 
annen trafikk eller land. Er du i tvil om 
du er innhentende eller ikke, skal du gå 
ut ifra at du er det. 

Hold god avstand til nyttetrafikk.  
Lystfartøy og åpne båter som drives 
frem med årer, seil eller maskin, skal 
mest mulig holde av veien for større 
fartøy, rutegående ferger og annen 
nyttetrafikk, når de passerer et trangt 
farvann, en sterkt beferdet lei eller et 
havneområde. 

Hold til styrbord i trange led.  
En båt som seiler i en trang led eller et 
trangt løp skal holde til styrbord, så nær 
ledens eller løpets yttergrense som mu-
lig, når det lar seg gjøre uten fare. Båter 
mindre enn 20 meter og seilbåter skal 
ikke sjenere gjennomfarten for en stor 
båt som bare kan gå sikkert i en trang 
led eller et trangt løp. En fiskebåt skal 
ikke sjenere gjennomfarten for en hvil-
ken som helst annen båt som går i trang 
led eller et trangt løp. 

Hold god avstand til båter som ikke kan ma-
nøvrere normalt. 
Både motorbåter og seilbåter skal vike for 
båter som fisker, som ikke er under kommando, 
eller som har begrenset evne til å manøvrere. 

Dette er bare et lite utdrag av Sjøveisreglene.
Grafikken er fra DNB. Foreslår: Illustrasjon: DnB

4.
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Lobåt viker for lebåt 
Når to seilbåter har vinden inn fra 
samme side, skal båten som er ”nær-
mest”  vinden vike for den andre. Ta 

ikke vinden fra andre seilere! 

VIKEREGLER MELLOM SEILBÅTER

Seilbåt med vinden inn fra babord 
viker for seilbåt med vinden inn fra 
styrbord 
Når to seilbåter får vinden inn på 
forskjellig side, skal den som får vinden 
inn fra babord side vike for den andre. 

1. 2.

SJØVETTREGLENE

1. Ta med nødvendig utstyr. 
2. Utstyret må holdes i orden  

og være lett tilgjengelig.
3. Respekter vær og farvann.
4. Båten må bare benyttes under 

egnede forhold.
5. Følg Sjøveisreglene.
6. Bestemmelsene om vikeplikt, 

 hastighet og lanterneføring må 
overholdes.

7. Bruk redningsvest eller flyteplagg.
8. Det er påbudt med godkjent 

 flyteutstyr til alle om bord.
9. Vær uthvilt og edru.
10. Promillegrensen er 0,8 når du fører 

båt.
11. Vis hensyn.
12. Sikkerhet, miljø og trivsel er et felles 

ansvar.

Foto: leverandøren
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Vet du hva båtforsikringen din dekker? Ingen båtforsikring dekker alle 
skader, og erstatningen man får kan variere mye.

Til sjøs er det mye som kan gå 
galt, og uten båtforsikring 
kan de økonomiske konse-

kvensene bli svært alvorlige om du 
skulle komme ut for en ulykke. Du 
kan også bli økonomisk ansvarlig 
for skader du har påført andre og i 
enkelte tilfeller også måtte betale for 
skader på egen båt selv om en annen 
båt er skyld i skaden. 

- Det er mye større forskjeller på 
forsikring enn mange er klar over. I 
tillegg til pris anbefaler vi at båteiere 
vurderer hva forsikringen dekker og 

hvor mye man faktisk får i erstat-
ning etter en skade. Norwegian 
 Broker er Norges største megler 
innen båtforsikring, vi har fremfor-
handlet unike vilkår som beskytter 
båtinvesteringen hele året, sier Rune 
Sagen, salgssjef og forsikringsme-
gler i  Norwegian Broker. 

Ingen båtforsikring dekker alle 
skader, og erstatningen man får kan 
variere mye. Mange båteiere oppda-
ger ikke dette før skaden allerede er 
skjedd. Skal du kjøpe båtforsikring, 
bør du på forhånd sjekke hva båt-

forsikringen faktisk dekker og ikke 
minst hva man får i erstatning som 
er regulert i erstatningsreglene i vil-
kårene.

Norwegian Broker
Båttelefonen: 480 73 300
boat@norwegianbroker.no
norwegianbroker.no
 

BÅTLIV SKAL NYTES, 
DET FORSIKRER VI 
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Båtforsikring Norwegian Broker dekker hele båten med 
et dekningsomfang og erstatningsregler som beskytter 
båtinvesteringen. Båtforsikringen kan gi deg bl.a. totals-
kadegaranti, aldersgaranti og motorskadegaranti. 

Hvis det går galt, er Norwegian Broker der for å hjelpe 
deg. Ved behov bistår vi deg slik at behandling av 
skaden og skadeoppgjøret skjer så raskt og smidig 
som mulig. Du har opplevd nok problemer, ikke sant?

Forutsetningen for garantiene er at det er en skade 
som forsikringen dekker i henhold til forsikrings-
vilkårene. Se vår nettside for fullstendig beskrivelse. 

TOTALSKADEGARANTI: 
Med totalskadegaranti er du garantert et erstatningsnivå 

ved totalskade som tilsvarer det du kjøpte båten for (hvis du 

har forsikret båten for den summen) og ikke bare markeds-

verdi som fastsettes av en takstmann, noe som er det 

normale i båtforsikringer.  En båt regnes som totalskadet 

dersom det for eksempel ikke er mulig å reparere den, at 

det ikke er lønnsomt å reparere den, at den er stjålet og 

ikke kommet til rette eller at den ligger på havets bunn.

ALDERSGARANTI: 
Med aldersgaranti menes at det ikke gjøres alders-

fradrag eller reduksjon i erstatning på grunn av 

båtens alder hvis det må kjøpes nytt for å erstatte 

ødelagte deler. Aldersgarantien gjelder når gammelt erstat-

tes med nytt hvis det er en skade som dekkes i henhold til 

forsikringsvilkårene. For noen komponenter som utenbords-

motor, seil, rigg, beskyttelsestrekk, personlige effekter/

løsøre og jolle/lettbåt gjelder kun begrenset aldersfradrag 

til maksimalt 1/3 av prisen på delen som erstattes. Det er 

egne regler for indre motorskader.

MOTORSKADEGARANTI: 
Med motorskadegaranti menes at forsikringen også dekker 

indre skader i drivlinje som skjer plutselig og uforutsett. Det 

betyr at garantien omfatter både motoren og alle kompo-

nenter som skaper framdrift, som for eksempel girkasse, 

drev, aksling eller propell, når skaden skjer plutselig og 

uforutsett til tross for riktig vedlikehold av delene.

Motorskadegarantien gjelder for innenbordsmotorer som 

er yngre enn 10 år og for utenbordsmotorer som er yngre 

enn 6 år. For innenbordsmotorer er det gradvis nedtrapping 

av erstatningen for ny del (aldersfradrag) etter 6 år. 

BÅTFORSIKRING  
GJORT ENKELT

RÅD OG TIPS!
TENK PÅ DETTE NÅR DU KJØPER  
ELLER SELGER BÅT
Du kan ikke forsikre en båt du ikke eier. 

Sørg derfor at det er klart og tydelig avtalt på 

hvilket tidspunkt eierskiftet skjer når du kjøper 

eller selger båt. 

Sørg for å avtale at ny eier tegner forsikring fra 

avtalt tidspunkt for eierskiftet eller senest innen 2 

uker etter denne datoen. 

I verste fall kan du risikere at båten er uforsikret 

fordi forsikringen er ugyldig.

Du kan lese mer om forsikring ved kjøp og salg av 

båt og andre råd og tips om bl.a. forsikring ved 

transport av båt og sjekkliste før sjøsetting under 

tema aktuelt for båtforsikring på vår nettside: 

norwegianbroker.no
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Vi tar forbehold om trykkfeil og uforutsette endringer.

EKSOTISKE CRUISE

CRUISEREISER VED NORDMANNS-REISER
www.cruisereiser.no • cruise@cruisereiser.no • 21 60 98 80 

Beijing

Manila

OkinawaTaipeiHong Kong

Borocay

Singapore

Fra Beijing til Singapore, 19 dager 
Tid: 3 - 21. oktober 2018 

Opplev utrolige Beijing i tre dager før 12 netters cruise med 
OVATION OF THE SEAS til Singapore. En fantastisk reise med 
besøk til Japan, Taiwan, Hong Kong og Vietnam og to dager 
i Singapore. 

Utvendig lugar  fra 38 460,- 
                                                        Spesialpris med businessklasse på fly  fra 59 990,-

Panamakanalen

Cartagena

Miami

Fuerte Amador

Salaverry

Cuzco
Lima

Panamakanalen og i Peru
Tid: Tid: 18. november - 7. desember 2018 

Med reiseleder. 
Dette er en opplevelsesreise med noen dager i Florida før 
11 netters cruise gjennom Panamakanalen til Lima i Peru. 
Her blir det spennende opplevelser med opphold i Lima, 
dager i Cuzco og selvsagt Machu Picchu.

Balkonglugar  fra 59 990,- 

Rio de Janeiro

Santos

Montevideo

Buzios

Buenos Aires

Buenos Aires og karneval i Rio de Janeiro,  
14 dager  
Tid: 24. februar – 4. mars 

Med reiseleder.
Få med deg to innholdsrike dager i Buenos Aires før 11  
netters cruise med CELEBRITY ECLIPSE til Brasil med tre 
dager i Rio de Janeiro under det berømte karnevalet.

Balkonglugar  fra 47 245,-

St Maarten

Barbados

Antigua

Miami

St Lucia

St Thomas

Jomfruøyene

Karibiske perler, 14 dager
Avreise: 1. september og 3. november

Palmesus og hvite strender på eksotiske øyer  
som St. Maarten, Antigua, Barbados, St. Lucia,  
St. Thomas og St. Croix.  Med fly, 4* hotell to netter og 
cruise med CELEBRITY EQUINOX i 11 netter fra Miami.

Balkonglugar. Vår ref: 689133  fra 18 520,- 

Hong Kong

Singapore

Ho Chi Minh

Bangkok
Hue/Danang

Hanoi

Østens mystikk fra Singapore  
til Hong Kong, 17 dager 
Tid: 1 – 16. mars 2019

Bli med Cruisereiser og nyrenoverte CELEBRITY MILLENNIUM  
på et fantastisk 14-netters cruise. Underveis besøkes eksotiske 
havner som Bangkok, Ho Chi Minh, Hue/Danang og Hanoi.  
Reisen inkluderer fly, transport i ved ankomst/avreise og cruiset. 

Utvendig lugar  fra 33 995,-
Balkonglugar  fra 38 520,-

Panamakanalen

San Diego

Cabo San Lucas

Puerto Vallarta

Cartagena

Fort Lauderdale

Puntarenas

Puerto Quetzal Colon

Panamakanalen fra Ft Lauderdale  
til San Diego, 19 dager 
Tid: 22. september 2018 - 10. oktober 2018

Med reiseleder. 
Reisen starter med to netter i Fort Lauderdale før CELEBRITY 
INFINITY seiler gjennom 6 land til San Diego. Drikkepakke er 
inkludert i balkonglugar. 

Utvendig lugar  fra 28 395,-
Balkonglugar  fra 44 990,-

ALL  
 INCLUSIVE

ALL  
 INCLUSIVE

ALL  
 INCLUSIVE

ALL  
 INCLUSIVE


