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KJÆRE PÅSKEGJEST
INVITASJON TIL PÅSKEFESTEN I SAUDA 2017

Vi har også i år gleden av å invitere kapteinen, hele familien din og `skuta` til årets mest spennende
påskefest for båtfolket i Rogaland og Hordaland.
Sauda er etter hvert blitt kjent som båtfolkets Alpeby. Her kan du nyte late dager om bord og beskue de
kritthvite fjellene som omkranser båten din, eller kose deg i Sør-Vestlandets største alpinanlegg. Dersom
du liker å gå på skiturer, har vi tilbud til alle i våre mange og vakre dalfører. Liker du utfordringer på ski, kan
du bestige de høyeste fjelltoppene som strekker seg 1 600 meter over båten din.
Dersom været er dårlig, kan du ta barna og familien med deg til vårt badeanlegg med både innendørs og
utendørs bassenger. I utebassengene kan du boltre deg i vannet som holder 32 grader. Her kan du svømme
motstrøms, få vannmassasje, renne i vannsklie eller stupe i vårt stupebasseng. Gjett om barna liker dette.
Husk bare å ta med badetøy på skiferien din!
I Sauda har vi også bibliotek, kino og et mangfold av forretninger med en betjening som vil yte deg god
service.
Om kveldene er det et yrende folkeliv i sentrum med masse arrangementer. Folketallet i Sauda blir mangedoblet og vel så det hver eneste påske.
Det som gjør vår Alpeby så unik for båtfolket, er at sentrum ligger i gangavstand fra båthavna. Du spaserer
bare langs strandpromenaden noen minutter, ser på båtlivet i båthavna og `vips` - er du i sentrum. Dersom
du trenger hjelp til å bære varene tilbake til båten, får du selvfølgelig låne en av våre mange sykler med
handlekurv.
Vi er helt sikre på at både dere som aldri har vært i Sauda eller dere som har hatt pause i noen år, vil trives
hos oss. Bare spør våre mange trofaste gjester!
På de neste sidene finner du litt om priser og hva du får for dette, litt om våre arrangementer i båthavna,
samt påmeldingsskjema og påmeldingsfrister.
Sauda Motorbåtforening håper med dette at vi har tilbud og fasiliteter som kan friste både store og små,
og vi ønsker dere derfor alle hjertelig velkomne til en fantastisk båt-, ski-, bade- og påskeferie hos oss.
Med beste båthilsen fra alle oss i
SAUDA MOTORBÅTFORENING

LITT OM PRISER OG VÅRE ARRANGEMENTER I BÅTHAVNA
Ingen økning i havneavgiften i 2017
Våre gjester skal bare betale en fast havneavgift for 5 dager. Den faste avgiften er:
 Kr. 1 200 for båter med en bredde til og med 4 meter
 Kr. 1 400 for båter med en bredde på over 4 meter
Dersom dere ønsker å tilbringe mer enn 5 dager i Sauda, skal det bare betales for de dagene som er aktuelle.
Prisen pr. døgn etter 5 dager er:
 Kr. 240 for båter med en bredde til og med 4 meter
 Kr. 280 for båter med en bredde på over 4 meter
Husk å bestille antall døgn du ønsker å tilbringe i Sauda! Da beholder du den reserverte plassen din.
Verving av påskegjester
De av gjestene som klarer å verve en ny båtgjest eller en båtgjest som ikke har vært i Sauda de 4 siste årene, får
havneavgiften til halv pris.
Etteranmeldte båter og tilfeldig besøk
Dersom det er ledig plass i båthavna, leier vi ut enkle døgn for kr. 300. Disse plassene kan ikke reserveres.
Havneavgiften dekker
 Velkomstpakke når du registrerer deg i vaktbua.
 Gratis rundstykker hver morgen alle virkedager. Rundstykkene hentes i vaktbua kl. 0830.
 Helkontinuerlig døgnvakt med minimum 2 vakter.
 Vask av toaletter og dusjer 3 ganger i døgnet.
 Fri strøm.
 Våre gjester kan fritt benytte vår vaskemaskin og tørketrommel.
 Ingen entrè på våre arrangementer i båthavna.
 Utlån av våre handlesykler (over 18 år).
 Våre gjester kan fritt benytte vår `utestove/varmekrok` med grill. Den er blitt svært populær.
 Havnestova kan fritt benyttes av våre gjester.
 Fri entrè på alle våre arrangementer.
 Internett
Våre arrangementer Alle arrangementer på kveldstid er for personer over 18 år. (skjenkebestemmelsene)
Palmelørdag Bli kjent med hverandre. Pub og topp stemning i Havnestova.
kl. 2000
Mandag
Vår populære quiz-kveld arrangeres på mandagen. Spørsmålene er selvfølgelig sjørelaterte. På
kl. 2000
quizen i Havnestova blir det servering av brus, øl, vin, cider og snacks. Her konkurrerer
mannskapet i båtene mot hverandre. Dersom båter ønsker å slå seg sammen, er dette mulig. Maks
antall personer på hvert lag er 6. Premie til vinnerlaget.
Onsdag
Vi fortsetter med vår populære `Rorbua` i Havnestova. Her blir det muntre historier, vitser,
kl. 2000
allsang, musikk og overraskelser. Vi åpner selvsagt for alle som har lyst å bidra med noe. Det blir
salg av brus, øl, vin, cider, pølser og snacks. Her blir det stinn brakke. Vi stenger dørene så snart
det er fullt, og det blir det garantert. Musikken besørges av Nils Kristen Herheim. Kanskje blir det
litt `svingom` til slutt.
Skjærtorsdag Familiearrangement i båthavna. Her blir det grilling med gratis pølser og brus til alle under 18 år.
kl. 1700
De voksne betaler kr. 30 for en `Bratwurst` m/ nydelig potetsalat tilberedt og dandert av vår
eminente sjefskokk. Hvorfor styre med middag om bord? Bruk dagen på ski, nyt sola og ta familien
med til familiearrangementet. Det blir pølser og brus til alle og mange gøyale konkurranser.
Langfredag
Pubkveld i Havnestova. Underholdningen og dansen besørges av Odd Atle Saltvik. La drøset gå om
kl. 1900
opplevelsene i påsken 2017 og legg planer for gode ski-turer resten av påsken. Kanskje har du
funnet nye påskevenner og kan planlegge hjemturen sammen med de andre båtene.

PÅMELDINGSSKJEMA TIL PÅSKEN 2017
Påmeldingsskjemaet sendes til følgende postadresse eller e-postadresse innen 1. mars
(Påskeinfo: 488 91 666)

Til

Sauda Motorbåtforening

Postadresse:

Postboks21
4201 Sauda

E-postadresse:

Vennligst send til begge
e-postadressene!

giltho29@gmail.com
post@saudambf.no

Fyll ut og returner snarest!
Frist for å få beholde plassen er 1. mars!
Skriv tydelig med store bokstaver!

Navn på båtens eier
(etternavn og fornavn)

Totalt antall personer
om bord
Båtens
navn
Båtens
registreringsnr.
Fullstendig
fabrikkmerke
Båtens bredde
i meter
2016
Hvilke påsker i
Sauda? sett kryss
I hvilken sone har
du fått fortøye
siste gang du var i
Sauda? Sett kryss

Postnummer
og poststed
Kontakttelefoner
Antall pers.
under 12 år
Båtens kallesignal - VHF

Antall personer
mellom 12-18

Telefon
ombord

Båtens
hjemmehavn

Båtens lengde
i meter
2015

2014

Antall
fot

2013 avlyst
pga. is

2012

2011

Sone 1
Rød sone

Sone 1
Rød sone

Sone 1
Rød sone

Sone 1
Rød sone

GjesteBrygge 1

Gjestebrygge 2

Flytebrygge A

Langs
promenade

Største
dybde
2010
Sone 2
Blå
sone
Flytebrygge
B

2009

Dybde
foran
2008

2007

2006

Dybde
bak
2005

2004

2003

Før

Sone 2
Blå sone

Sone 3
Lilla sone

Sone 4
Grønn sone

Sone 5
Grå sone

Sone 5
Grå sone

Langs
promenade

Promenade

Langs
promenade

Gjestebrygge

Promenade

Sone 1 (rød sone) begynner ytterst på neset ved Havnestova. Sone 1 (rød sone) og sone 2 (blå sone) ligger nærmest vaktbua.
Sone 5 (grå sone) ligger nærmest byen.
Du finner invitasjonen og kart med soneoversikt på vår hjemmeside, Saudambf.no eller Facebook-side. Invitasjonen ligger
også på Sauda kommune sin hjemmeside og Facebook-side, samt på Sauda Skisenter sin Facebook-side. Sistnevnte side har
opp mot 13 000 følgere.
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 båteierne)
AnkomstAnkomstAnkomst tid
Antall Overført beløp til
Sted og dato
dato
dag
(sett kryss)
dager konto 3305.16.18772
Før
1200

Før
1500

Før
1800

Etter
1800

NB! Så snart vi har mottatt påmeldingsskjemaet fra deg og beløpet er overført til konto 3305.16.18772, vil
du få en bekreftelse fra oss. Havnelederen får oversendt påmeldingen og finner plass til båten din.

________________________________________________________

Underskrift av båtens eier

