
 

Inviterer til 

Dagscruise på Haldenkanalen 
Torsdag 6. juni 2019 

Torsdag 6. juni har vi chartret den tradisjonsrike båten MS Brekke for et 4 

timers cruise langs Haldenkanalen. Turen innebærer møte med vakker natur, 

idylliske skjulte skatter og nært dyreliv. På turen får vi også innblikk i norsk 

industrihistorie og fortellingen om hvordan tømmeret i kanalen ble fløtet i over 

130 år. Mer informasjon om turen er gitt på neste side. 

Turen til og fra Halden skjer med turbuss. Bussen starter fra Spydeberg 
bussholdeplass kl 8:00, fortsetter fra Askim tog/busstasjon 8:10 og fra Mysen stasjon 
kl 8:30. Turen derfra til Halden tar omtrent 1 time. Retur fra Halden regner vi med vil 

kunne skje rundt kl 14:30. 

Prisen per deltaker har vi satt til kr 850,-. Forutsetningen er at vi får minst 30 
deltakere. Inkludert i prisen er også lunsj ombord på MS Brekke. På menyen står 

viltgryte, servert med småpoteter, salat og hvitløksdressing. Valgfritt drikke kjøpes 
ombord.  

Nøl ikke med å melde deg på, og ta gjerne med ektefelle, samboer, venner eller 
naboer! 

Påmelding skjer via telefon eller e-post til 

Bjørg Bodahl Spedstad: 986 70 134/bjorgbo@hotmail.com eller 

Erling Hogstad: 916 55 359/erhogs@gmail.com 

Ved påmelding oppgis navn på deltakerne. Du kan også gi beskjed om eventuell 
allergi/matintoleranse. 

Siste frist for påmelding er 28. april.  

Blir det flere påmeldte enn det er plass til på bussen gjelder prinsippet om 
«førstemann til mølla…» 

Blir det tilstrekkelig antall påmeldte sendes faktura for betaling medio mai. 

Styret ønsker alle velkommen til sommertur! 

Indre Østfold lokallag  
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Haldenkanalen er Norges eldste kanalsystem. Kanalen har til sammen tre 

slusesteder, og den nederste, Brekke sluser, er Europas høyeste 

sammenhengende slusetrapp på nesten 27 meter. 

Underveis får du servert spennende innblikk i historien om den 160 år gamle 

kanalen som er en viktig del av Haldens opprinnelse. Du har gode sjanser for å 

se det rike, lokale dyrelivet på nært hold – båten passerer flere store 

beverhytter og et enormt fiskeørnsrede med et majestetisk ørnepar. 

Turen starter på Tangen brygge og tar deg med over vakre Femsjøen, hvor 

fiskeørnen er aktiv. I smale kanaler seiler vi inn Brekke-elva, med beverhytter og 

rester av tømmerfløter-historie.  Spektakulære Brekke sluser løfter oss 27 meter 

opp til Stenselva.  Vi cruiser videre til idyllen Krappeto, hvor vi snur for også å 

oppleve slusene ned, og returnerer til Tangen brygge. 

MS Brekke har fulle serveringsrettigheter ombord.  I salongen kan du hente deg 

det du måtte ønske av forfriskninger og snacks. 

 

 


