
Vårtreff i Holmsbu 20.-22. mai 2022 

Invitasjon 

Velkommen til årets vårtreff i Holmsbu 
Vi blir tatt imot med båtplasser i havna i den tradisjonsrike småbyen på Hurumlandet, og med 

musikk, sosialt samvær og middag i Privaten Café. Vi håper på god deltakelse, og at dere har lyst til å 

komme for å treffe gode Nauticat-kolleger. Det vil bli mye båtprat, men det er selvfølgelig også lov til 

å ha andre temaer på agendaen. Alle som har båten klar oppfordres til å sette kursen mot Holmsbu 

for ankomst fredag 20. eller formiddag lørdag 21. mai. Det er jo også heldigvis vei til Holmsbu, så det 

er fullt mulig å delta uten båt. 

Fredag 20. mai 

Ankomst når du rekker frem, og treff i havna. Samling ute eller inne avhengig av været for 

forfriskninger og mat etter eget ønske. Vi er velkomne til Privaten Café. 

Lørdag 21. mai 

Ankomst for resten av deltakerne. Båtprat og omvisning i båtene. Lunsj etter eget ønske. Utforskning 

av lille sjarmerende Holmsbu og eventuelt en spasertur langs strandveien er å anbefale. 

Fra kl 15 er det musikalsk underholdning i Privaten hvor vi også spiser felles middag kl 19.30. 

Tradisjonen tro holder vi nok på en stund utover kvelden. 

Søndag 22. mai 

Oppvåkning i eget tempo! Vi oppsummerer og fullfører de setningene vi ikke rakk igår, nyter livet og 

setter kursen hjemover når det passer.  



Påmelding til vårtreffet i Holmsbu 

Send til: 

alexander.k.plur@as.kommune.no 

• Navn på deltakende personer

• Båtnavn

• Kommer med bil?

• Kommer hvilken dag?

• Middag – Valg av hovedrett

Middagsmeny Privaten Café 
• Kalvmørbrad med balsamicosaus, rotgrønnsaker og ovnsbakte poteter.

Allergener: Soya og melk.

Kr. 340,-

• Ovnsbakt torsk med balsamicosaus, rotgrønnsaker og ovnsbakte poteter.
Allergener: Soya og melk.

Kr. 340,-

Havneavgift 
Hver båteier sørger selv for betaling av havneavgift ved ankomst. 

Vennlig hilsen 

Styret i Norsk Nauticat Klubb 
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