
1

 Feb 2018

  ADRESSE:
  Amager Strandvej 402   E-MAIL:
  2770 Kastrup   office@sastravel.dk

 TELEFON:   HJEMMESIDE:
  32 46 18 19   www.sastravel.dk
  50 20 12 48

 ÅBNINGSTIDER:
 Tirsdag - Torsdag 12.00 - 15.00    Ved Dorthe Holm

 TELEFON:
  32 46 18 19
  50 20 12 48

 ÅBNINGSTIDER:
 Tirsdag 11.00 - 15.00

  ADRESSE:
  Amager Strandvej 402         HJEMMESIDE: www.sastravel.dk
  2770 Kastrup            E-MAIL: office@sastravel.dk



2

Formanden byder velkommen til rejseår 2018
Nu er vinterferien vel for de fleste overstået, og ny ferieplanlægning for
den kommende sæson kan begynde, derfor husk vi er til for at hjælpe
med billeje, feriebolig, hotel og andet der kan nedbringe udgiften til den
kommende ferie, og nogle har sikkert bemærket at livet som
fripassager, som jo med tiden ikke er så fri, som i de gode gamle dage.
For den første store forhindring for de såkaldte fribilletter, startede med
folketings medlem Ove Guldberg! Hans sortie fra dansk politik var ikke
så glorværdig, og vel også noget bitter, idet det gav en del ubehagelig
omtale, at han havde fået rejserefusion fra Europaparlamentet, mens
han som bestyrelsesmedlem i SAS-koncernen havde fløjet gratis. Det
at Ove Guldberg havde fløjet gratis, fik den konsekvens, at han skulle
betale skat af de billetter, som han havde modtaget fra SAS. At Ove
Guldberg skulle betale skat, har han sikker brokket sig over, ved at sige
til skattefar, jamen alle der arbejder i SAS har frirejser, sikkert i håbet om
at så ville han slippe for at betale skat, for han arbejdede jo også i SAS,
som bestyrelsesmedlem. Ove Guldbergs grådighed, fik den
konsekvens at alle medarbejde fremover skulle betale skat af fribilletter,
om du selv er gået fri for skat på dine frirejser, siden da, kan du blot
glæde dig over.
Bordet fanger, hvad mener jeg med det? Jo dit køb af billetter gennem
ID Travel, kan nævnes den bookings rettighed du kan vælge, så en
plads i flyet er sikret. Når den billet med booking bliver købt, så husk at
købet, er total bindende efter 24 timer, du kan fortryde indenfor 24 timer
og få dine penge retur, efter de 24 timer, fanger bordet, og så kan du kun
få refunderet lufthavnsskatten.
Om klubben drift gennem 2017 kan siges at året er forløbet uden de
store problemer, dog har vi sagt farvel til vores webmaster, og til den
kommende generalforsamling stopper vores næstformand, da tjeneste
rejser og familien lægger for stort beslag på hendes tid. Så i den
forbindelse opfordrer jeg alle jer unge, eller andre der har rejseblod i
årerne, og som har mod på at deltage i klubbens arbejde. Som
næstformand skal du afsætte ca. 10 timer om året, så det er ikke nogen
stor belastning, kun det intelligente inslag vil udfordre dig, så som gode
indslag til forbedringer af klubbens tilbud til medlemmerne.  Hvis du er
god til at lave hjemmesider som webmaster, går der dog flere timer
med den opgave, lige fra 5 timer og op, alt efter dit eget ønske om at
være kreativ. Os der er medlem af bestyrelsen gør alt for at vi har det
rart og hyggeligt med klubarbejdet, så har du samme indstilling er du
velkommen til at kontakte os på office@sastravel.dk for at høre
nærmere om arbejdet som bestyrelses medlem.
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En anderledes historie om en kvinde og
hendes BSA motorcykel! Af Jan W. Larsen

Marie Christensen var kun 26 år, da hun en majdag i 1935
købte sin BSA - en W 35- 70HV- hos Aksel Ketner. Den
originale og ubekvemme pude på bagskærmen blev, som mange
andre på den tid, skiftet ud med et mere funktionelt
bagsæde, der typisk blev fremstillet af en dansk
barnevognsfabrik. Cyklen blev synet, og fik

registreringsnummer
K44704, som den stadig
bærer. Det var dengang
højst usædvanligt, at en
kvinde skrævede over en
stor og kraftig
motorcykel på 500ccm,
hvilket kvinder på den
tid end ikke gjorde til
hest. Men det gjorde
Marie!

At hun overhovedet kunne trække maskinen op på støttebenet
og starte den, er mig stadig en gåde. Men det kunne hun!
Marie og maskinen fulgtes ad gennem hele 62 år, - helt til
1997, hvor den blev afhændet til hendes nevø, som havde
påtaget sig opgaven at gøre den i stand, så Marie stadig
kunne køre på den engang i mellem - trods sine 88 år.
Nevøen var tilfældigvis min arbejdskammerat, og han kom
slæbende med den ud til vores værksted i SAS. Sikke et
vrag! Lige noget for mig! Jeg havde som motorcykel-
interesseret altid ønsket mig en encylindret BSA. Her var
den!
Jeg bød ham med det samme 10.000 kr., hvis jeg kunne
overtage som den stod. Han afslog tilbuddet med
intentionen om selv at renovere den, hvorefter han skilte
den ad i atomer. Derpå gik han i gang med at plastblæse en
del af stumperne, grunde dem og male dem sorte, hvorefter
arbejdet gik i stå formentlig grundet at han var Syg

Marie Christensens foto fra hendes pas
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gennem en længere periode. Da han vendte tilbage til
arbejdet, bad han mig om hjælp til at samle stumperne og
færdiggøre motor og gearkasse. Det afslog jeg, men et års
tid efter tilbød han mig at købe den for 16.000 kr., da
noget nu var blevet malet og noget forkromet. Her slog jeg
til, og jeg modtog et umiddelbart håbløst projekt adskilt
i en stor trækasse. 3 år senere stod den funklende og
nysynet med ny sort nummerplade, men naturligvis med

Det oprindelige nummer. Den stod
nu samlet og gennemrenoveret til
mindste detalje med nye Iqer
overalt; og de gamle skruer og
bolte, der var ødelagte og uden
gevind, var nu erstattet af nye —
alt Sammen lavet i rustfrit stål,
men ellers identiske med de
originale dele. Den store trækasse

gemte imidlertid andet og mere end blot motorcykelstumper.
Den gemte også motorcyklens livshistorie i form af gamle
dokumenter som købsattest, toldpapirer,
registreringsattester,
motorafgift,
forsikringsattest samt
Maries internationale
kørecertifikat. Alle
papirer stemplet
“Inspektoratet for
Tobaksbeskatningen”, da
der i 30-erne ikke var
noget, der hed
motorkontor. Derudover
Og ikke mindre
interessant —
fandtes også Maries
rejsepas med billede og
stempler med ørn og
hagekors, der viser
hendes færden ind og ud
af Tyskland under
krigen. BSA’en har
været vidt omkring! I
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kassen lå også Maries gamle motorhandsker, motorbriller,
og læderhjelm fra Blågård Motordress. Alt sammen i meget
fin stand. Marie døde i 2002, 93 år gammel. Fred være med
hende. Det er nu 15 år siden jeg restaurerede min BSA, og
den har på upåklagelig vis kørt 2237 km siden, hvilket jo
ikke er synderlig meget. Men min interesse ligger ikke i

at køre, men i selve enoveringsprocessen. Når ting er
lavet færdige, mister jeg noget af interessen, selvom jeg
godt kan lide at køre min BSA. Jeg håber denne lidt
usædvanlige BSA-livshistorie også kan være interessant for
andre BSA-ejere. Maskinen kan beses efter aftale. Kontakt
på tlf: 29 89 23 45. Jan W. Larsen
Tak til Jan for dette indslag, som jo, som dengang og nu,
er der personer som udforsker verden på deres motorcykel,
og som vi igennem artiklert har set dem og deres
motorcykel de mest spændende og til tider øde steder, men
en god motorcykel kan faktisk komme bedre frem end mange
biler, ad de smalle stier, som går gennem landskabet.
Har du selv oplevet verden på motorcykel, så send din
historie til office@sastravel.dk og modtag vin og
chokolade
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Sådan får du gratis overnatning på ferien!
Hold ferie i privat bolig ved Middelhavet eller en penthouselejlighed midt i en af
verdens storbyer - gratis.  Vi har indsamlet viden om tre udbyder på internettet,

der har konceptet at bo gratis på sin ferie, nogle af
udbyderne kræver endda ingen mod ydelse.  I det følgende
er en smule info fra de forskellige udbyder, som vi efter
bedste evne har oversat fra engelsk.  Får du “blod på
ferietanden” efter at du har læst klubbens forklaring om de
tre udbydere på Internettet, kan du gå ind på de tre link i
vores artikel og udforske hvad der tilbydes og hvad der

kræves som gratis rejsende.

Nr. 1 Hvad er gæstfrihedsklubben http://www.hospitalityclub.org
Deres mål er at bringe folk sammen - værter og gæster, rejsende og
lokalbefolkningen. Tusindvis af gæstfrihedsklubmedlemmer rundt om i verden
hjælper hinanden, når de rejser - det være sig med et tag til natten eller en
guidet tur gennem byen. Tilmelding er gratis, tager kun et minut, og alle er
velkomne. Medlemmer kan se på hinandens profiler, sende beskeder og skrive
kommentarer om deres oplevelse på hjemmesiden.  Klubben støttes af frivillige,
der tror på den idé at bringe rejsende i kontakt med folk på det sted, de
besøger, og ved at give “lokalbefolkningen” en chance for at møde folk fra
andre kulturer, og dermed øge interkulturel forståelse og styrke freden på vores
planet.
 Meld dig til og vær med i den største online
gæstfrihedsudvekslingsorganisation! Du vil møde venlige
mennesker og finde gratis indkvartering, når du rejser til et
hvilket som helst hjørne af verden. Der er ingen forpligtelser
(du behøver ikke være vært for nogen i dit hjem!), Medlemskab
er gratis, og vi vil gerne have dig i vores verdensomspændende web af venlige
mennesker!

Nr.2 Hvordan virker Couchsurfing Hhttp://www.couchsurfing.com
Du har venner over hele verden, du har bare ikke mødt dem endnu.
Couchsurfing er en tjeneste, der forbinder medlemmer til et globalt fællesskab
af rejsende. Brug Couchsurfing til at finde et sted at bo eller dele dit hjem og
hjemby med rejsende fra andre lande. Couchsurfers organiserer regelmæssige
arrangementer i 200.000 byer rundt om i verden. Der er altid noget at lave, og
nye venner skal mødes.
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Hvorledes opretter du en profil i couchsurfing?
Første skridt? Fuldstændig udfylder din Couchsurfing profil! Dette vil være din
hjemmebase og er en afspejling af dig: Din livsstil, din mission og hvad der er
vigtigt for dig. At have en komplet profil er den bedste måde at oprette
forbindelse til andre folk - hvad enten det drejer sig om din bys ugentlige
begivenheder eller som vært for en gæst. Her kan du fortælle folk, om du rejser
eller gerne vil være vært. Sørg for at inkludere fotos.

Nr. 3 Så er her en del om http://globalfreeloaders.com
Først lidt om hvem der oprettede hjemmesiden.
Mit navn er Adam Staines og jeg er 24-årig og er bosat i Australien. Jeg har
været uheldig og velsignet med gode og dårlige rejseoplevelser i de 5 år har jeg
været på farten, hvor jeg har besøgt Europa, Asien, Afrika, Nord og
Sydamerika. Mens jeg på mine rejser har opdaget, at rejsesamfundet er utrolig
venlig, generøs og mødt imødekommende grupper af mennesker, og jeg har
dermed fået venner over hele verden. Overalt hvor jeg har været, har jeg
oplevet venlighed og generøsitet blandt andre rejsende.

Har nogen sagt “gratis indkvartering”?
Det skete for mig en dag, hvorfor ikke udnytte denne fælles rejseånd og oprette
en hjemmeside, der samler kollektive ressourcer fra rejsende fra hele verden
og skaber et samfund inden for rejsemiljøet. GlobalFreeloaders.com er et
netværk af mennesker, der er villige til at imødekomme rejsende helt på egen
hånd, på nogen måde, som de kan. Helt gratis. Uanset om det er bare en ekstra
madras eller et ekstra soveværelse eller endda en stor lejlighed.  De fleste
rejsende som vil spare på omkostninger, er ikke alt for kræsen, tænk på det ... I
gennemsnit tilbydes cirka en tredjedel af den normale omkostning, af den
rejsendes omkostninger ved indkvartering.  Forestil dig, at du kunne bo gratis i
folks hjem over hele verden. Det betyder flere penge i
lommen til brug på gode oplevelser på dine rejser. Ikke
alene får du gratis indkvartering, men du får også den
nødvendige viden, erfaring og kultur, der følger med at bo
hos en lokal, som du ellers aldrig ville opleve med et ophold
på et hotel eller vandrehjem.
Så hvad er fordelen?
Der er to sider af at være GlobalFreeloader. Værten og
gæsten. Dette websted handler om at give og tage. Derfor kan du ikke være
den ene uden den anden. Ved en registrering som GlobalFreeloader kan du
blive gæst og få adgang til dette netværk af gratis indkvartering og venlige
mennesker.  Alt, hvad du behøver, er til gengæld at du også bliver en
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GlobalFreeloader Host, der er villig til at rumme andre rejsende, helt gratis, når
det er passer dig. Jeg beder dig også om at give tilbage til webstedet, i samme
omfang, som du selv har modtaget. Hvis du besøger 20 medlemmer, forventes
du selv at have 20 andre medlemmer på besøg, over en periode der passer dig.

Hvor ofte / Hvornår / Hvordan er jeg vært for rejsende?
GlobalFreeloaders kan indkvartere andre medlemmer hvor som helst, når og så
ofte som de kan lide. Uanset om det kun er for en nat eller et hundrede.
Uanset om du booker før, eller under dine egne rejser. Nogle mennesker nyder
selskab og kulturelle udveksling, som følge af en indkvartering. Andre vil finde
det mindre sjovt. Det er helt op til hver GlobalFreeloader at bestemme, hvor
imødekommende de vil være. Der er en interaktiv kalender, så du kan vælge,
hvornår folk vil være i stand til at være hos dig. For eksempel, hvis du bare ikke
har lyst til at have gæster i november, så kan du blokere for den måned. Eller
hvis en ven eller familie besøger dig de første 2 uger i december, så blokerer
du bare de 2 uger, og søgemaskinen vil automatisk se bort fra din bolig. Måske
ønsker du ikke, at være vært for rejsende for resten af   dit liv, det er derfor du
registrerer dig på webstedet for en 12 måneders periode.

Skal jeg bare slippe enhver ind i mit hus?
Nej. Privatliv og sikkerhed er yderste vigtigt hos
GlobalFreeloaders.com. Alle adresser og endda Hosts ‘e-mail-
adresser holdes strengt fortrolige. Det er op til værten, at
afsløre deres adresse til en potentiel gæst. Vi gør bare
introduktionerne. Værter kan have viden om sine potentielle
gæster, så længe ønsker, inden de accepterer at udveksle

informationer med den kommende gæst. Du er ikke forpligtet til på nogen måde
at være vært for nogen. Hos GlobalFreeloaders.com har du den fulde kontrol.

Så hvordan fungerer hele processen?
Ok, så er du klar til at tage af sted på din kommende rejse.  Du vil gerne
besøge Sydney, Australien i slutningen af   november. Du indtaster simpelthen
din valgte destination (Sydney) og datoen (lad os sige den 20. november) i
GlobalFreeloaders database, og det giver dig alle værter, der kan være villige til
at tage imod dig i dette område. Du vælger derefter hvilke værter du vil
introducere dig selv til, og udfylder en formular på GlobalFreeloaders.com
videresender den til de mulige værter.  Som gæst bliver din e-mail-adresse
automatisk leveret, så værterne vil vide, hvem de skal svare. De potentielle
værter behøver ikke at svare på din mail. Hvis du som gæst ikke modtager et
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svar, skal du forstå det som et “Nej, undskyld, det er ikke praktisk for mig som
vært, at have dig boende på nuværende tidspunkt”.  På den måde behøver
værter ikke at svare på hver e-mail. Hvis du modtager et svar fra en vært,
respekterer du deres ønsker. De kan bede om at tale med dig enten via E-mail
eller måske via telefon.

 Hvor meget koster det at blive registreret?
Absolut ingenting! Webstedet er * helt * gratis, og det er til hensigt at forblive
på den måde. Der er ingen skjulte omkostninger for dig senere, og hvad sker
der efter min 12 måneders periode udløber? I slutningen af   din 12 måneders
medlemskab, kan du vælge enten at udvide dit medlemskab i en anden 12
måneders periode eller afmelde dig fuldstændigt, så du fjerne dig fra
webstedet. Igen er valget dit.

Hjælp jeg bliver vanvittig! River dig håret, hvorfor
virket siden ikke?
Sådan har du måske følt nogle gange når du vil ind på https://idtravel.sas.se og
købe dig en billet.
Ja selv de mere erfarne bruger, må af og til føle hjælpeløsheden snige sig hen
over PC tastaturet.
Vi må give vore medlemmer ret i, at det ikke er verdens nemmeste
hjemmeside, og slet ikke, hvis man kun besøger siden et par gange om året,
så er en del måske gået i glemmebogen, siden sidste besøg, for at få sig et par
flybilletter, og man må starte helt forfra igen.

Ok! der er hjælp at  få, læs nedenstående.
Derfor tilbød SAS Travel Club sig som hjælper for nogle år siden, så du blot
behøver at møde op på vores kontor Amager Strandvej 402 (Under, hvor
Indkøbs Foreningen befandt sig, før de flyttede.) Du skal medbringe dit ITA
kort, bruger du ikke kortet til at betale med, så skal du også have dit
kreditkort med. Samt relevante fly oplysninger, så som om flyet du vil med,
flyver den destination, og på den dag du ønsker. Har du ikke mulighed for
det, ja så hjælper vi dig også med det, men vi sparer tid, dersom du selv har
de data.
Vi har åben hver tirsdag fra kl. 11. til kl. 15. Så hold dig ikke tilbage.

 Mange hilsner.

 SAS Travel Club.
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Nye rejsemål: Sol og strand i Montenegro

Aktiv ferie og smuk natur i Montenegro

Montenegro er på få år blevet et populært rejsemål. Landets natur er storslået
med frodige bjerge, der  hæver sig over den smukke kyst med turkisblåt
vand. Sommeren er varm og de lune aftener byder på dejlig afslapning på en
hyggelig restaurant med frisk fisk og lækre, lokale specialiteter. I Montenegro
er prisniveauet stadig lavt.
Langs den del af Montenegros kyst, som kaldes Den Budvanske Riviera,
ligger strandene på rad og række. Nogle er blot få meter lange, hvor man kan
kun komme til med båd, og andre er flere kilometer lange. Langs hele kysten
troner de mægtige klipper i baggrunden over det krystalklare turkise hav.
og den gæstfrie lokalbefolkning byder dig velkommen, hvor end du er.
Er du vild med windsurfing, dykning, vandski, paraglidning eller klatring, så vil
du elske Montenegro. Landets fantastiske natur er perfekt til at træne i, på din
ferie eller bare prøve nye oplevelser. Her er flotte nationalparker, høje bjerge
og dalen Tara, som er den næststørste i verden efter Grand Canyon. Uanset
om du er til træning på din ferie eller vil have uforglemmelige oplevelser med
hjem, så er her mange spændende sportsaktiviteter. Montenegro er et billigt
rejsemål. I Montenegro er det meste relativt billigt. Her kan du nyde et
fantastisk menukort blandt andet med grillede fiskeretter og gode lokale vine,
og når regningen kommer, så er det en positiv oplevelse. Du er velkommen,
hvor end du befinder dig, under opholdet.
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EXPEDIA REJSER MED FORDEL GENNEM SAS TRAVEL CLUB

De 6 ovenstående iconer kan findes på hjemmesiden Expedia.dk og nogle
gange andre iconer, som giver den rejsende oplysning om fordele og tilbud.

Som medlem af SAS Travel Club har du rabat fordele, så kontakt klubben
dersom du ønsker at bruge dine fordele til bestilling af hotel, rejser, billeje og
de andre tilbud som fås hos Expedia rejser.

Rabat variere lige fra 1% til 10 % alt efter om det er fly, hotel, bil eller event
(udflugter) Forhør dig derfor om dine muligheder før en bestilling, som foregår
gennem klubben, så du som medlem opnår den fulde rabat.
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2. fører er
GRATIS

RENT A CAR MALLORCA

DE BEDSTE PRISER
DE BEDSTE BILER

ALT ER INKLUDERET I PRISEN

LEVERING OG AFLEVERING
I LUFTHAVNEN

http://www.rentacarvanrell.com

Paseo Maritimo, s/n - Tel 971 54 52 91 - PTO. ALCUDIA
Ctra.Alcúdia - Artá, 48 - Tel 971 89 06 11 PTO. ALCUDIA
Passeig Colón, 111 - Tel 971 85 13 95 - CAN PICAFORT
C/ Gran Canal, lokal 135 - Tel 971 89 29 33 - PLAYA DE MURO
Avda. s´ Albufera, 59 - local 9 - Tel 971 59 20 44 - PLAYA DE MURO
Avda. Reina Sofia, local 3 - Tel 971 54 95 40 - PTO. ALCUDIA



13

HERTZ

Telefon. +45 33 17 90 10

E-mailmail@hertz.dk

www.hertz.dk

Skal du leje bil hos Hertz skal du blot
oplyse Hertz CDP nr.

CDP 821515

så får du de specielle rabatter som medlem af SAS Travel Club
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SAS TRAVEL CLUB´s BILUDLEJNINGSPARTNER
på Costa del Sol

15 % rabat på billejen hos
HELLE HOLLIS som medlem af  SAS TRAVEL  CLUB

   HUSK!   Bil skal bestilles via SAS TRAVEL CLUB for at få den rabat som
                                      fratrækkes ved betaling af lejen.
                                     Leje prisen indeholder

• Fri km, fuld kaskoforsikring med selvrisiko, personlig
ulykkesforsikring og 16% moms.

• Gratis courtesy bus service til hovedkontor ved Malaga lufthavn
(800meter) eller benyt

• Lufthavns Ekspress Service, hvor du får bilen leveret til Malaga
ankomsthall. (Service gebyr 15•) Lejekontrakten er forberedt på
forhånd så der er ingen ventetid. Denne service skal forudbestilles.

• Afdelingskontor i Fuengirola
• Stort udvalg af nye bilmodeller

For at få 15% rabat gør du følgende:
1. Gå ind på www.hellehollis.com og find den bil som passer til dit behov.

Der er små biler, familiebiler, mini busser og sportsvogne.
2. Få tilsendt et skema fra klubben eller få det på www.sastravel.dk. Gå

ind på tilbud, klik på Helle Hollis logo, så kommer skemaet frem og kan
udprintes.

3. Udfyld skema og send det til SAS TRAVEL CLUB .
4. Du modtager herfra bekræftelse på din booking.
5. Har du ikke adgang til internet sender klubben dig et skema og yderligere

information.

Reservation for IKKE-MEDLEMMER

Ring til dansk lokal takst:   Tel. 46 907 907   Fax + 34 95 224 51 86
www.hellehollis.com
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Hold da helt Ferie i Sverige ved Isaberg i Småland

Svenske Feriehytter i Topklasse til Lavpris !
Bo lidt Bedre - Bare Billigere i jeres ferie !
Bo i en af vores dejlige hytter i Sverige !
Inviter familie og venner med på en God Ferie, eller lej hytten for jer selv.
Vi er sikre på, at I vil elske jeres ferie  - uanset hvad I vælger !
Lad "batterierne" op med en Rigtig FamilieFerie, eller bare snup en totalt
afstressende og romantisk uge for 2, med god tid til fordybelse og hinanden.
Bo i en af vores dejlige svenske feriehytter i det skønne Småland.
Garanti for gode naturoplevelser !

Vi huser fra 1 til 28 personer i vores 3 allergivenlige hytter i Sverige
(Husdyr er IKKE tilladt i vores allergivenlige hytter) Sommerhuse - svenske -
hytter - feriehytter - Sommerferie - sommer - Skiferie - Badeferie - Fiskeferie
- Golfferie - Familieferie - Afslapning - Sverige - Småland - Bo Bedre
Jeres dejlige svenske feriehytte findes Her !!!

Hold Ferie i Sverige - Klubben har formidlet rabat til feriehuse.

Kontakt SAS Travel Club for mere info.
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MEDLEMSSKAB Sendes til kontoret, se adresse på forsiden.

SAS TRAVEL CLUB BESTYRELSESLISTE DEN 16. Marts 2017

Rudi Junghans Formand
Henriette Petersen Næstformand
Jens Anker Kasser
Michael Heller Best. Medlem
Hector Dorrego Best. Medlem

 Dato:    Underskrift:

Indmeldelses - Blanket Månedlig kontingent 22,00 kr

  Ansattes navn:

 Funktionær nr./   Timeløn  nr./  Afdelings kode:

  Privat adresse.

  Post nr.:       By:

 Privat tlf. nr.:       E-mail adresse:

 Medlem af SAS CLUB          Ja: Nej:

MEDLEMSSKAB er BINDENDE for et helt år. UDMELDELSE skal
altid ske skriftligt.
HUSK at meddele kontoret ændring af adresse, afd og e-mail
Man skal være medlem af SAS klubben.

Når du går på pension eller efterløn kan du stadig være medlem til
reduceret kontingent. (204,00 kr. årligt) og man behøver ikke være
medlem af SAS klubben


