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Dåp av MF Uløytind
I dag, den 15. oktober kl. 12.00 startet dåpsseremonien for Torghatten Nords
andre nybygg. Seremonien fant sted på handelsstedet Havnnes i Lyngen, som
er et av Nordnorges eldste handelssted.
Værgudene klarte ikke å vippe gudmor Hege Bergfald Jakobsen av pinnen da
hun sendte champagneflasken mot skroget til MF Uløytind. Med de
tradisjonelle ordene fra gudmoren: ”Jeg døper deg MF Uløytind. Måtte hell og
lykke følge deg og ditt mannskap.”
Tradisjonelt bør fartøy døpes før det blir tatt i bruk, og etter at dette nå er gjort
gjenstår bare noe opplæring og testing før fartøyet blir satt i rute i kommende
uke.
”Havnnes har en tradisjon for omsorgsfulle kvinner helt siden Mor Lyng, og
ettersom gudmorens hovedoppgave er å ha omsorg for fartøy og besetning så
passer det meget godt å la dette vervet ligge på Havnnes.” – sier
administrerende direktør i Torghatten Nord, Bjørn Laksforsmo. ”Vi er trygge på
at fartøy og mannskap blir vel ivaretatt av gudmor.”
Tilstede var også påtroppende samferdselsråd i Troms Terje Olsen,
påtroppende Ordfører i Nordreisa kommune, Lidvart Jakobsen, samt
nåværende og påtroppende Ordførere i Skjervøy kommune, Roy Waage og
Torgeir Johnsen.
MF Uløytind skal trafikkere i fergesambandet Rotsund – Havnnes – Klauvnes.
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Om Torghatten Nord AS:
Torghatten Nord AS er et selskap i
Torghatten-konsernet, 100% eid av
Torghatten ASA. Selskapet driver
sjøgående kollektivtransport med
hurtigbåter og ferger i Nordland,
Troms og Møre og Romsdal. Største
kunder er anbuds- og rammeavtaler med Statens Vegvesen,
samt Nordland og Troms
fylkeskommuner.
Torghatten Nord ble etablert 13.
oktober 2008 og startet opp sin
virksomhet 5. januar 2009
Selskapet driver rutetrafikk fra
nord av Brønnøysund i sør til
Finnmarksgrensen i nord.
Selskapets 625 ansatte består
hovedsakelig av maritimt personell
i stillinger om bord på fartøyene,
samt landansatte på avdelingskontorene på Stokmarknes og i
Tromsø, og hurtigbåtekspedisjonen
i Bodø.
På sommeren øker trafikkmengde
og antall fartøyer betydelig i
forhold til vinterhalvåret.
Ytterligere 11 fartøyer settes i drift
for supplering og sommersamband
i tre hektiske sommermåneder, og
350 nye ansatte rekrutteres inn for
å dekke behovene.
MF Uløytind
Lengde over alt:
35,9 m
Bredde total:
10,05 m
Dypgående:
4,0 m
Fart:
12 knop
Antall biler:
16
Antall passasjerer: 48
Mannskap:
3
Motorer: 2x Volvo D16 442kW
direktekoblet til 2x Schottel
thruster.
Hjelpemaskineri: 1x Volvo D7 130
kW

Side 1 av 1

