Milde Båtlag

MB 90 ÅRS JUBILEUMSFEST
NM Oselvar 40 år
NM Fest

Lørdag 11. august
Kl. 19.00
I forbindelse med NM Oselvar 2018 på Milde, den 11. og. 12. august,
inviterer Milde Båtlag NM deltagere, lagets medlemmer og andre, til
Jubileumsfest med middag og hyggelig samvær, samt mimring
og gode seilerhistorier.
Her skal det feires at Milde Båtlag fyller 90 år (Stiftet 8. mai 1928),
Jentelaget fyller 40 år (Opprettet våren 1978)
NM Oselvar feirer 40 år (Første gang på Milde i juli 1978) og
at det nå er NM Oselvar 2018 på Milde.
Servering:

Hovedrett
Kaffe og kaker
2 enheter drikke per kuvert
Ytterligere drikke kjøper man selv.

Salg av forfriskninger

Kuvertpris kr. 500,- per person
Avhengig av antall påmeldte festdeltagere vil jubileumsfesten bli holdt enten i
salen i 2. etasje i Mildenøstet, eller i stort partytelt med varme på asfaltert
område på nordvestsiden av Mildenøstet i Mildevågen.

FORHÅNDSPÅMELDING TIL FESTEN
Grunnet innkjøp av drikke og bestilling av mat til jubileumsfesten, samt valg av festlokale, logistikk
og rigging, må vi be om forhåndspåmelding til festen i god tid før festen holdes.

Påmeldingsfrist er satt til onsdag 1. august kl. 22.00.
Forhåndspåmelding gjøres via e-post til regatta@mildebatlag.org eller
sendes som SMS-melding til 48006962 (Kjell Totland mobil).
Påmelding kan også sendes i posten i vanlig brev til Milde Båtlag, Skipanesvegen 12, 5259
Hjellestad, innen påmeldingsfristen.
Sett emne for meldingen til: Påmelding 90 årsfest / NM fest
Oppgi: Fullt navn, mobil tlf., antall personer, betalingsmåte .

BETAL FOR FESTEN
Betal for festen så snart som mulig etter at påmelding er gjort.
Betaling for festen kan gjøres på en av 3 måter:
1. via nettbank til Milde Båtlags bankkonto 3411.24.66268 (Ny konto i 2018)
2. via Vipps til 97650 Regatta (Milde Båtlag)
3. eller ved kontant betaling ved ankomst til festen.
NB!

Ved betaling via nettbank eller Vipps skal følgende opplysninger følge transaksjonen:
90 års fest, Fullt navn, Mobil-nr., antall personer

VED ANKOMST TIL FESTEN
Ved ankomst til festen må festdeltagerne registrere seg ved inngangen til festlokalet.

Hjertelig velkommen til
90 års Jubileumsfest / NM Fest
Med seiler hilsen

Geir Lasse Taranger
Leder Milde Båtlag

Kjell Totland
Regattasjef NM Oselvar 2018

