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MEDLEMSMØTE MED MÅSEEGG OG MACKØL
TID:

12. Mai KL 1800

STED:

STAKKEN

MEDLEMSMØTE med måseegg og mack..
Det avholdes medlemsmøte med noget ekstra på torsdag den 12 mai kl 1800.
Thomas har allerede sendt varsel på e-mail og på FB om at det blir servert måseegg
og reker.

SOMMERSEILAS TIL KYSTENS LANDSSTEVNE I BODØ
Vi skal være med på Kystens landsstevne i Bodø 14-17 Juli med Salarøy.
Turen nedover starter rundt 4 Juli og vil være framme i Bodø den 14. etter samseiling
med andre deltagere fra Kjærringøy. Høvedsmenn på denne etappen blir Thomas
Johansen og Tormod Skimmerli som begge vil ha med døtre på 6 og 7 år på hele eller
deler av ferden. Seilingen blir lagt opp etter dette og slik det ser ut nå er denne turen
fulltegnet med flere medlemmer fra Arctandria.
Retur fra Bodø blir 17 juli med beregnet ankomst i Tromsø 23 juli. Høvedsmann på
nordtur er Rune Sandberg sammen med Sirin Storjord Ovesen og Rune Opheim. Her
er det plass til flere og kan varmt anbefale den lekre Hamarøyskjærgården og
Vestfjorden med leia nordover Tjeldsund for glade seilere og turfolk.

Meld dere på og ta kontakt med Rune Sandberg. Det vil være mulighet for å komme
på/ hoppe av underveis hvis dere selv sørger for å komme dere til/ fra passende
steder.
Maks grense på 12 personer hver vei. En unik måte å oppleve verdens vakreste
kyststrekning på!
Påmelding Nordtur: Rune Sandberg Rune.Sandberg@norconsult.com
mobil:930 69 57
BODØ
Vi håper på at flest mulig Arctandriamedlemmer tar seg en tur til Bodø for å være
med på kyststevnet. Her kan vi møtes til trivelig lag sammen med Salarøy og på den
måten vise at Arctandria er på plass. Det er som vanlig marked, foredrag, konserter,
regatta og festmiddag. Program og påmelding for båtene og andre arrangementer
finner du på nettsiden til Salta kystlag. Det vil også bli opprettet en egen
arrangementsside på facebook for medlemmene om Bodøturen slik at vi kan raskt
kan holde kontakt for beskjeder for de av oss som ikke skal seile med Salarøy- men
kjøre med bil, sykle, padle, rulle eller komme seg på anna vis nedover…
http://salta.no/ .

Møter og aktiviteter framover.
Det legges opp til stor aktivitet i måneden framover, håper flest mulig finner
noe de har lyst til å være med på. Mange av aktivitetene passer for barn og for
nye medlemmer så ta med en venn!
De fleste aktivitetene vil bli annonsert på mail, hjemmesiden og på facebook.
PREMIER TIL LOTTERIET
Arctandria skal i gang med sitt årlige lotteri og vi trenger flere premier som vi
kan føye på lista. Hvis du har noget du vil mener kan passe til vårt lotteri, tar vi
gjerne imot. NB ikkje gammelkatta eller gammelmonsenJ

Onsdagsseiling
Vi starter første onsdagsseiling den 11 mai. Oppmøte på brygga ved Duksundet
på Håkøya kl 1800. Se mer info på facebook og på hjemmesiden.

HALVÅRSKALENDER
11. Mai: Første onsdagsseiling med Salarøy kl 1800 Håkøya ved Duksundet
12 Mai: Medlemsmøte med spising av måseegg – Stakken kl 1800
18 Mai: «Friluftsliv for alle» med roing for barn i alle aldre onsdag
4 Juni: Stakkendagen
16 Juni: «Friluftsliv for alle» med seiling med Salarøy onsdag 16 juni
4-14 Juli: Seiltur til Kystens landsstevne i Bodø
14-17 juli: Kystens landsstevne i Bodø
17-24 juli: Seiltur fra Bodø til Tromsø

Hjemmeside og mailadresse
Vi kommer til å holde hjemmesiden bedre oppdatert slik at informasjon om alt
som skjer kommer der. Alle påmeldinger og henvendelser til styret kan gjøres
til post@arctandria.no. For de som ønsker å kontakte styret pr. telefon finnes
numrene nederst på denne siden.

Ønsker du å få Arctandrianytt og andre oppdateringer på vår
aktivitet meld deg på vår epostliste via vår hjemmeside
AKTIVITETSKALENDER
Ø
Ø
Ø
Ø

Tirs. & lør.
Onsdager fra kl 1800
Mandager fra kl 1800
Tirsdager fra kl. 1800

Arbeid på Stakken
Båtgruppa - onsdagsseiling
Sveiping og småsløyd på Stakken
4H-klubben Kuling på Stakken

NYTT TIL ARCTANDRIANYTT?
Har du stoff eller tips til Arctandria-nytt kan det sendes til Styret via
post@arctandria.no
FORENINGSADRESSE:
ARCTANDRIA – TROMSØ KYSTLAG
POSTBOKS 2181, 9268 TROMSØ
www.arctandria.no
Kontonummer: 6420 05 43961

STYRETS SAMMENSETNING:
tlf. jobb:
Leder:
Sekretær:
Kasserer:
Materialforvalter:
Styremedlem:
Vara

Ingrid Sommerseth
Toril Hanson
Per Grov Eilertsen
Tom A. Kristiansen
Eilif Pedersen
Niklas Backman

930 87 581

tlf. privat:
481 12008
988 20 374
952 94 657
776 36 931
907 37 660

e-post adr:
sommersethprima@gmail.com
hansontoril4@gmail.com
per-geil@online.no
tom.a.kristiansen@gmail.com
eilif.pe@online.no
niklas.backmann@gmail.com

…………………………………………………………………………………………………………………
Kursansvarlig:
Julia Sivertsen
Leder motorgruppa: Tom A. Kristiansen
Leder båtgruppa:
Per Grov Eilertsen
Ansv. for utleie av Stakken: Tom A. Kristiansen

481 38 050
930 87 581
952 94 657
930 87 581

juliasivertsen@hotmail.com
tom.a.kristiansen@gmail.com
per-geil@online.no
tom.a.kristiansen@gmail.com

