Bli medlem idag!
Medlemsavgift: 1200 kr/år

V150 JÄGAREN

Juniormedlem: 350 kr/år
Stödjande medlem: 350 kr/år

Swish: 123 469 26 79
Ange ”Medlemsavgift” på betalningen
Maila sedan kontaktuppgifter till
info@patrullbatar.se så kontaktar vi dig!
Vill du skänka en gåva mottages det tacksamt.
Ange i så fall ”Gåva” på betalningen.
Föreningens överlevnad är helt beroende av intäkter vilket vi får
genom medlemmar, betalande gäster och sponsorer.
Föreningen får inga bidrag från staten eller kommun.
Allt stöd är betydelsefullt för att vi ska kunna hålla
verksamheten levande ombord på detta fantastiska
museifartyg.

Tack!

Byggd i Bergen
I operativ tjänst: 1972 – 2016
Deplacement: Ca 140 ton
Största längd: 36,6 meter
Största bredd: 6,3 meter
2 st Cummins dieselmotorer
Total axeleffekt: 2 x 932 kW (ca 2500 hk)

Vill du vara med ombord?
Här finns alla chanser!
~ Följ med på våra resor ~
~ Hyr fartyget för ett eget event ~
~ Bli medlem! ~
Som medlem får du:
• uppleva gott kamratskap
• lära dig nya saker
• utbildning – både ombord och i land
• träffa intressanta personer
• ingå i besättningen
• göra medlemsresor
• vara med och vårda fartyget
• möjlighet att lära dig köra fartyget
• massor med upplevelser till sjöss

”Måste man ha marin erfarenhet?”
- Nej, alla är välkomna, oavsett bakgrund. Alla bidrar med
olika kunskaper. Dessutom lär man sig. Massor!
”Hur vet jag om det här är något för mig?”
- Kom ut till Gålö och var med på en arbetsdag. Då lär du
känna både fartyget och oss. Hör bara av dig i förväg så vi
vet att du kommer.
”Hur ofta är det aktiviteter ombord?”
- Vi har en fast arbetsdag i månaden, förutom mitt i
vintern. Sedan har vi andra aktiviteter såsom t ex
passagerarkörningar och kundevent. Dessutom åker
många ut för att pyssla om ”damen” däremellan. Fartyget
står sällan tomt många dagar i sträck.
”Har ni någon hemsida?”
- Jajamän, www.patrullbatar.se. Vi finns även på Facebook
under namnet HMS Jägaren. (Dessutom har vi en egen
grupp som enbart medlemmar har tillgång till).
”Behövs jag?”
- Ja! Vi behöver alltid fler intresserade och engagerade
medlemmar.

Låter det intressant?

Välkommen som medlem!

