Velkommen som medlem i Molde
Seilforening
Det er en stor glede å ønske deg velkommen som medlem i Molde Seilforening, som i dag har ca
220 medlemmer, og ble stiftet 2. juli i 1920. Jeg håper du vil finne deg godt til rette i foreningen og
at du vil oppleve våre ulike aktiviteter som attraktive og inspirerende. Jeg vil anbefale deg å jevnlig
klikke deg innom hjemmesida og å trykke «liker» på vår facebookside for å holde deg informert om
det som skjer i foreningen.
Av aktiviteter vi arrangerer i MS kan vi nevne følgende:
 Jolleseiling for barn og unge
 Onsdagsregatta for kjølbåter
 Langdistanseregattaer
 Molde Race Week – flere regattaer for både jolle og kjølbåter komprimert på en helg
 Onsdagskafé i Fjærestua i vinterhalvåret
 Felles seilturer med sosialt preg som f.eks Pinsecruice
 Sosiale samlinger som årsfest, St. Hans feiring på Seilerhytta, Seilingens dag m.m.
Som medlem hos oss kan du nyte godt av følgende medlemsfordeler:
 Rett til å starte i regattaer hvor som helst i Norge
 SEILmagasinet gratis levert hjem til din husstand
 Rabattert pris på leie av Fjærestua og Seilerhytta
 Rabatterte priser på salgskveld hver vår – seilklær fra Spectra Marine (BestMarin)
 Regelmessig tilbud om seilkurs for barn og voksne
 Du er velkommen til å benytte deg av foreningens fasiliteter på Seilerhytta på Hjertøya
 Deltakelse på foreningens årsfest
 20 % rabatt på Helly Hansen web shop. Avtale gjennom Norges Seilforbund (NSF)
 Du får mellom 7 og 9 % avslag på Mercedes Benz personbil fra Erik Arnesen butikkene.
 Regattaseilere kan få 20 % rabatt på reiser med Color Line til Danmark og Tyskland. Ta
kontakt med NSF for booking.
 Rabatter gjennom Idrettsforbundet hos SAS, Hertz, Scandic, Telenor og flere.
Har du spørsmål er vi lett å nå pr mail.
Jeg ser frem til å treffe deg på fjorden.

Vennlig hilsen
Geir Berg Oshaug
Leder i Molde Seilforening

