PÅMELDING TIL FJORDATUR DEN 27. AUGUST!
Tidligere har vi lagt ut en melding fra styret i Bjødna-Tores venner:
Vi har leid M/S Riskafjord og starter fra Steinkarkaien i Stavanger kl. 10.00 den 27. august.
Derfra følger vi den gamle rutebåt-ruten til Frafjord. Vi anløper Bersagel, Høle og Forsand
på veien, og også der kan man gå om bord og være med videre. Det blir program både om
bord og i land. For mer informasjon: Se meldingen som ligger på nettsidene vår og på BTVs
Facebook-side.
Medlemmer i Bjødna-Tores venner betaler redusert pris og har også førsteretten til å
melde seg på turen. Ordningen vår er slik:
Pris (for båttur, program og hjemtransport med buss): 250,- for medlemmer og 300,- for
ikke-medlemmer. Dette er sterkt subsidiert! Vi setter en første frist den 24.6., og før den
tid mottar vi bare påmelding som kommer fra medlemmer.
Hvert medlem kan innen den 24.6. melde på seg selv (og betale 250,-) og eventuelt ett
ikke-medlem (som betaler 300,-). I mange tilfeller vil dette selvsagt være ektefelle eller
samboer, men som sagt: ett medlem + høyst en person til.
Betaling skjer til 3201.38.86279. Det er betalingen som gjelder som formell påmelding,
men vi vil også ha enten en e-post til jan.k.hognestad@uis.no eller en sms til 900 86 381.
Ved innbetaling: Husk å skrive «Fjordatur» og hvem betalingen gjelder! Ved spørsmål: Ring
nummeret ovenfor.
Etter 24.6. åpner vi for påmelding også fra andre, og medlemmer kan selvsagt fortsatt
melde seg på. Prisene endrer seg ikke. Poenget er bare at vi vil være sikre på at
medlemmer i laget vårt som vil være med, faktisk er sikret plass om bord på Riskafjord.
Derfor fristen. Etter den tid mottar vi fortløpende påmeldinger fra hvem som helst – til
båten er full. Vi går ut fra at det vil være nok av plasser igjen ved fristens utløp for de som
vi ta med slekt og venner.
Forresten: Er du ikke medlem av Bjødna-Tores venner, men kunne tenke deg å bli det? Det
koster bare 100,- pr. år, og innbetaling kan skje til samme konto som ovenfor. Merk slike
innbetalinger med «Kontingent 2017». Uansett: Vi snakkes på fjordabåten!

Beste hilsen fra styret i Bjødna-Tores Venner.

