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KJÆRE PÅSKEGJEST
PÅSKEN 2018

Først av alt vil vi ønske deg og din familie et riktig godt nyttår 2018 og si tusen takk for at dere valgte å
tilbringe fjorårets påske sammen med oss i vår flotte båthavn i Sauda. Samtidig
vil vi benytte anledningen til å ønske alle som har vært her før og eventuelle nye gjester velkomne
til oss i påsken 2018. Det er ikke mange båthavner i Norge som kan tilby påskegjestene både
båtliv, byliv og skiferie på en gang. Bare se her:
 Meget kort avstand til skiheisene i Sauda Skisenter.
 Det går gratis buss fra båthavna til skisenteret hver formiddag med retur om
ettermiddagen.
 Gratis parkeringsplass i båthavna for de som ønsker å ta med bilen for å kunne være litt
mer fleksible.
 Det er kort vei for de som liker å gå på ski i oppkjørte løyper i de mange vakre dalførene
våre eller ta dagsturer til de mange fjelltoppene med fantastisk utsikt. I godt vær er det
mulig å se helt til Stavanger.
 Etter noen få minutter er du midt i Sauda sentrum hvor har vi puber, restauranter, hoteller,
kino, bibliotek og forretninger som tilfredsstiller de fleste sitt behov, samt innendørs og
utendørs svømmebassenger.
 Aktiviteter i byens telt på Rådhusplassen.
 Det er gangavstand til byens golfbane som ligger vakkert til over Saudafjorden.
 I vår Havnestove arrangerer vi
 Pubaftener med levende musikk
 Quizaften med sjørelaterte spørsmål
 Rorbua med vitser, morsomme historier, allsang og dans
 Bordtennis til fri benyttelse blir satt opp i Havnestova
 Familiearrangement på Skjærtorsdag med gratis pølser og gratis brus til de yngste.
Kort sagt: Vi har tilbud til alle, og vi lover å gjøre vårt ytterste for at dere skal trives hos oss. Vi i
Sauda Motorbåtforening ønsker selvfølgelig at så mange som mulig skal kunne kombinere båtliv
og byliv med skiferie i Sauda.
Havneavgiften i
2018 inkluderer
selvsagt gratis
parkeringsplass i
båthavna for de
som ønsker å ta
med sin egen bil.

Våre gjester skal bare betale en fast havneavgift for 5 dager. Den faste
avgiften er:
 Kr. 1.300 for båter med en bredde til og med 4 meter
 Kr. 1.500 for båter med en bredde på over 4 meter
Dersom våre gjester ønsker å tilbringe flere dager i Sauda, skal det bare
betales for de dagene som er aktuelle.
Husk å bestille antall døgn du ønsker å tilbringe i Sauda! Da beholder du
den reserverte plassen din.

Etteranmeldte
båter og tilfeldig
besøk
Havneavgiften
dekker

Dersom det er ledig plass i båthavna, leier vi ut enkle døgn for kr. 260,(båter med bredde til og med 4 meter). Båter med en bredde på over 4
meter, betaler kr. 300,- Disse plassene kan ikke reserveres.







Helkontinuerlig døgnvakt med minimum 2 vakter
Vask av toaletter og dusjer 3 ganger i døgnet
Fri strøm
Ingen avgift på vaskemaskin og tørketrommel
Fri adgang til alle våre arrangementer i båthavna
Vår Havnestove er åpen for våre gjester alle dager hvor det ikke
foregår andre arrangement der. Her kan en se på TV, spille bordtennis, kortspill etc.
 Gratis lån av handlesykler (over 18 år)
 Fri parkeringsplass for de som ønsker å ta med sin egen privatbil

After ski

Som et intermesso før Rorbua starter kl. 2000 på onsdag, inviterer vi til
`After Ski` i Havnestova. Vi åpner dørene til sosialt samvær kl. 1700.

Utestove

Båtforeningen har bygd utestove/grillbu. Den har blitt en populær
samlingsplass.

Velkomstpakke

Alle får en velkomstpakke ved registrering i vaktbua.

Gratis
rundstykker på
alle virkedager

Hver morgen på alle virkedager kommer handelsstanden i Sauda med
gratis rundstykker. Posene med rundstykker og kanskje `nogot attåt` kan
hentes i vaktbua hver morgen kl. 0830.

Hjemmesiden til
Sauda Motorbåtforening, Sauda
Ferie & Fritid,
Sauda Skisenter
og Sauda
kommune

På hjemmesiden til Sauda Motorbåtforening, Sauda Ferie & Fritid, Sauda
Skisenter og Sauda Kommune finner dere alt hva dere trenger å vite. Her
kommer det fortløpende oppdateringer om alt som rører seg i påsken,
blant annet åpningstider for svømmebassengene, kinoforestillinger,
arrangementer i byteltet, forretninger, kafèer, restauranter, puber og
ellers alle arrangementer som foregår i Sauda.

Påmeldingsfrist
er satt til 1. mars

Alle våre trofaste gjester beholder selvsagt plassen dersom vi har mottatt
påmeldingen på vår e-postadresse, post@saudambf.no, og havneavgiften
er betalt til vår bankkonto, 3543.14.94726, innen 1. mars. Vi oppfordrer
imidlertid alle til å søke så snart som mulig. Nye båter får tildelt plass etter
`først til mølla`-prinsippet. NB! Nytt bankkontonummer!

Alle båter får
plass i påsken

Vår havneleder lover at alle båter får plass i påsken. Dere vil derfor ikke
motta noen tilbakemelding om dette. Plasstildelingen med beskrivelse av
hvor båten skal fortøyes, blir lagt ut på vår hjemmeside en uke før påske.

Sauda Motorbåtforening håper med dette at vi har tilbud og fasiliteter som kan friste både
gamle og nye gjester, og vi ønsker derfor alle hjertelig velkomne til en fantastisk båt-, by-, ski- og
påskeferie hos oss.
Med beste båthilsen fra alle oss i
SAUDA MOTORBÅTFORENING

PÅMELDINGSSKJEMA TIL PÅSKEN 2018
Påmeldingsskjemaet sendes til følgende postadresse eller e-postadresse

Sauda Motorbåtforening
Postboks 21
4201 Sauda

E-postadresse:
Info-telefon:

post@saudambf.no
488 91 666

SKRIV TYDELIG MED STORE BOKSTAVER!

Navn på båtens eier
(etternavn - fornavn)
Fullstendig
postadresse

Postnummer
og poststed

E-postadr.

Kontakttelefon
Båtens
kallesignal
VHF

Båtens
navn
Registreringsnummer
Fullstendig
fabrikkmerke
Båtens bredde i
meter
Båtens største
dybde i meter
I hvilke påsker har 2017
du vært i Sauda?
(sett kryss)
Sone 1
I hvilken sone
Rød
har du fått
sone
fortøye siste
gang du var i
Gjeste
brygge
Sauda? (sett
1
kryss i rett
sone/rubrikk)

Båtens
hjemmehavn

Lengde i
meter
Dybde
baug
2016

2015

2014

Rød
sone

Rød
sone

Gjeste
brygge
2

Flytebrygge
A

Lengde i
fot:
Dybde
akter
2013
avlyst
pga is

Rød
sone

2012

2011

Sone 2
Blå
sone

2010

Blå
sone

2009

Sone 3
Lilla
sone

Flytebrygge
B

2008

2007

Sone 4
Grønn
sone

2006

2005

Sone 5
Grå
sone

Grå
sone

Gjeste
brygge
3
Indre
havn

Jeg ønsker å bytte plass til (oppgi sone
og eventuelt gjeste- eller flytebrygge)
Jeg ønsker å fortøye ved
siden av følgende båter:
(skriv navn på eierne)
Ankomst
dato

Ankomst
dag

Ankomst
tid (sett kryss)
Før
12oo

Før
15oo

______________________________
Underskrift av båtens eier

Etter
15oo

Antall
dager
Etter
18oo

Overført beløp
til konto
3543.14.94726

Dato og sted

