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SAS Travel Club er flyttet!

Bedre sent end aldrig siger man, det gælder denne gang for Travel News som
er meget forsinket, da SAS Travel Club har forladt den gamle adresse på
Amager Strandvej og bor nu sammen med IFKL / SAS på Magle Alle 3
2770 Kastrup.

Klubbens lokaler blev opsagt med to måneders varsel og selve
flytningen blev foretaget med “Torden Skjolds soldater” derfor har bladets
redaktion ikke haft tid til bladet før sent i oktober, derfor.

Vi er som sagt flyttet til IFKL / SAS og der i butikken med vin, tøj, tasker og
udstyr, er vi at finde bagerst i lokalet, vi kan der i fred og ro hjælpe dig med
dine ferieplaner hver tirsdag fra 11 til kl. 15.

Det siger sig selv med de stærkt reduceret pladsforhold, er der skåret helt ind
til benet hvad faciliteter angår, men da det heldigvis er moderne tider, kan vi
faktisk klare os, da vi ikke længere printer bladet i de store oplag og heller
ikke for andre, så vi har sagt farvel til det maskineri, som fyldte en hel del.
Også de mange brochurer har vi valgt at sige farvel til, da vi nu kan hente
oplysninger via Internettet og som regel er materialet også af nyere dato. Det
at vi har fravalgt brochurer betyder at vi ikke længere bytter brochurer for vin.

Vi håber på sigt at det nye samarbejde med IFKL / SAS vil betyde fordele
for vore medlemmer, men også for medlemmer af IFKL / SAS
Prisen for kontingent vil være den samme som hidtil, selv om vore udgifter er
steget, så kan det holdes indenfor budgettet.

Når fordelene ved det nye samarbejde bliver kortlagt, vil vi give besked
derom, som den lille detalje jeg så, da jeg var i klubben sidste gang, der fik
jeg øje på en kølemontre med frokost tilbud, og til halv pris, så besøger du
SAS Travel Club omkring middag, så kan du blandt varerne tage fire stk.
smørrebrød med hjem for 27 kr.

Vi ses det nye sted!  Med venlig hilsen bestyrelsen.
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Hjælp jeg bliver vanvittig!

Tager dig til hovedet, 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, når man går på  SAS ID TRAVELS hejmmeside

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 Magle Alle 3 2770 Kastrup .

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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Østtyskland - Rügen

Man behøver ikke tage til verdens ende for at opleve den klode vi bor på.
Nære mål tæt på, kan sagtens give en oplevelse, som Rügen, som er
på størrelse med Lolland. Selve Rügen er at betragte som et ferieland,
man kommer dertil via Stralsund, som absolut er et besøg værd inden
selve Rügen “indtages” Så lad os dvæle en stund, ved den gamle
middelalder by Stralsund. En by i den tyske delstat Mecklenburg-
Vorpommern, beliggende ved Stralsund. Jeg vil tro der er 58.000
indbyggere i Stralsund. Byen tilhørte Sverige fra den Westfalske fred i
1648 og var i perioden 1720-1814 hjemsted for den svenske guvernør i
Pommern. Jeg har selv oplevet byen gennem mine besøg over 15 år og
set den forvandling, som byen har gennemgået efter foreningen med
Vest Tyskland.
Jeg husker fra første gang et besøg i det gamle munkekloster,
Katharinaklosteret. I den ene del af klosteret er der etableret et
kulturhistorisk museum. Især stuen med den store sal giver et godt
indtryk af, hvorledes det oprindelige kloster har været. På første og
anden sal er der en udstilling af livet i Stralsund fra hansetiden og frem til
i dag. En del af udstillingen fortæller også om svenskertiden, hvor
Stralsund var hovedbyen i Svensk Pommern, samt en afdeling der
indeholder en berømt vikingeskat. På øverste etage boede munkene, og
på gangen udenfor cellerne lugter der af tjære. Da jeg spurgte en
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kustode, om det var datidens måde at imprægnere spærrerne under
taget på? hvis teglsten man tydelig kunne se fra gangen, båret af
kulsorte spær. Nej var svaret, som du kan se, her pegede kustoden på
nogle ovne, så mangler ovnene skorstenen, så røgen måtte selv finde
vej ud gennem sprækker i tagets teglsten. En måde at udnytte varmen
mest muligt på, var årsagen til de manglende skorstene. Det må da
have været temmelig usundt for munkene, sagde jeg. Ja! De havde en
gennemsnits alder på 40 år, fik jeg som svar. Nede ved havnefronten er
der liv og glade dage, særligt om aftenen er der musik, og flittigt øl
udskænkning, og om dagen besøges flittigt det store ozeaneum, som er
et godt sted at udforske på en regnvejrs dag. Et stykke fra havnen finder
man St. Marys kirke, som med sit høje tårn, hvis man gider tage de
mange trin op, giver en fantastisk overblik over Stralsund by, og ned på
torvet, hvor man kan købe specialiteter ved de mange boder, når der er
torvedag. Ved det andet store torv Alter Markt, hvor også rådhuset og
Nicoleikirce befinder sig, kan man sætte sig, og indtage en forfriskning,
god frokost eller aftensmad, til fornuftige priser. Og der på torvet opleve
livet udfolde sig, og se børn soppe i springvandet. Fra havne er der
mange udflugts muligheder med turistrådene der besejler farvandet i det
indre Rügen. Et udflugts mål på selve Rügen kunne være Jagtslottet

Granitz, som er en af de
mest populære destinationer
på Rügen. Omgivet af
smukke skove blev jagtslottet
Granitz, bygget til Prins
Wilhelm Malte I zu Putbus i
tiden 1837-1851 af J. G.
Steinmeyer.
Hovedattraktionen på
jagtslottet er
støbejernsvindeltrappen i det
centrale tårn. 154 trin fører
op til det 38 m høje tårn. Fra
observationsdækket har man
en malerisk panoramaudsigt
ud over øen Rügen. Gør
oplevelsen større ved at

parkere bilen i Putbus eller Lauterbach havn hvor toget Rasender
Roland starter fra, og derfra havnen kører til jagtslottet. Et tog der kører
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på et meget smalt
spor, man kan nemt
stå med et ben på
hver sin skinne, uden
at gå i spagat. Turen
er hyggelig gennem
det smukke landskab,
og fremme er der ikke
langt til selve slottet,
som befinder sig på
det højeste sted på
Rügen. Har man ikke
selv taget en
madpakke med, er der

restaurant, så tørst og sult kan slukkes. Er man til badeferie går der en
færge fra Schapode til Vitte på øen Hiddensee. Vitte som jeg nemmest
kan beskrive som et badested i lighed med blokhus i Vestjylland. Vitte
med sin hyggelige
havn og
fiskerestaurant og
badestrand med
hvide klitter og klart
vand, og absolut
ingen biler på øen,
så bilen må I lade
stå på selve Rügen,
jeg har dog set folk
blive transporteret
på hestevogn.
På den nordøstlige
side af Rügen
finder man
nationalparken
Jasmund og en lille
havn Lohme, som befinder sig for foden af noget som kan
sammenlignes med Møns klint, går man ture langs klinten, vil den vel
nogen steder være højere end Møns klint, og det er heller ikke sært at
man ser tur både sejle tæt til klinten, så turisterne kan få et godt foto på
deres elektroniske Schweizerkniv, som mobil telefonen er blevet til.
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Frankrig
Les Menuires – har alt og lidt ekstra historie

De tre dale  - 3 Vallées – er Frankrigs store skiområde. Les Menuires er
et af dem. Med sine 160 pistekilometer hører det ikke til det største. Med
liftkort til alle tre dale, kan man muntre sig på 600 km pister.
Men Les Menuires er i sig overkommeligt, og intet mangler. Endog er
den meget lange skipiste ned til Saint Martin de Bellville en særlig
oplevelse. St. Martin de Belleville ligger helt for sig selv som en stille og
fredsommelig lille by, der alligevel har det hele.
Der er stadig en slagter, en købmand, en kirke, et torv og alt det, der

skal være i en fransk landsby. Det relativt lave antal gæstepladser

betyder at byen er forholdsvis rolig. Der er afterski, men ikke al den larm

som mange andre skisportssteder trækkes med fra masser af festende

unge. Måske er netop det årsagen til, at den perlerække af gode

spisesteder, man finder her. Historisk set kan Saint Martin invitere

interesserede ind på det lille bymuseum, som fortæller en historie, der

går tilbage til 50´erne og viser lidt om livet og dalens udvikling fra
landbrugsdal til et af moderne ski-mekka.



8

Østrig

Warth - et nyt skicentrum

Den østrigske morgenkrydder plejer ikke at være noget særligt at skrive
om. Men sådan er morgenbrødet ikke på Hotel Walserberg i Warth, som
familien Walch har drevet i mange år. Warth er en lille dorf, der ligger i
den modsatte ende af et at Østrigs største mest kendte og
sammenhængende skidestinationer, St.Anton am Arlberg.
Allerede i 1964 etablerede familien Walch et bageri, som snart derefter

kunne tilbyde både café og værelser med rindende vand. Familien med
Irene og Thomas Walch har siden 1980erne udvidet deres pensionat til
et moderne 4 stjernet hotel med dertil hørende wellnes-afdeling. Sønnen
driver i dag bageriet fra Lech og sørger for det friske og velsmagende
brød til hotellets gæster. Warth er absolut en skitur værd. Sidste år fik
den lille by, som har sin egen Bergdoktor, en ny gondol-rute lige overfor
hotellet. Herfra fragtes skiløberne op i terrænet, der samlet kan tilbyde
flere hundrede pistekilometer. I lokalområdet er rigeligt med skipister.
Men hvis man vil videre, er der mulighed for at lade sig fragte hen over
det sneklædte landskab i gondoler. Turen i Auenfeldtjet tager ca. 10
minutter og kædes i Oberlech sammen med en lokal stolelift. Så er det
bare med at vælge imellem de mange pister ned og rundt. På toppen af
Kriegerhorn i 2173 m højde med flot udsigt er der skønne, lange pister
via Salome Hüten, hvor man indtager frokosten udenfor i solskin eller
videre ned til Lech. Der er videre forbindelse med pister, lifter og
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gondoler helt til St.Anton for skiløbere i god form. Hele turen til St.Anton
på ski tager nogle timer – selv for øvede skiløbere. Men man kan også
vælge det mere behagelig og nyde flere af turene i gondoler eller
stolelifte.
En klassisk og flot tur i skiområdet er en runde fra Zürs, Lech, Oberlech

og tilbage til udgangsstedet. Selvfølgelig kan man starte lige præcis fra

det nærmeste sted, hvor man overnatter.

Frankrig

Lille skiparadis:
La Clusaz ligger
“lige om hjørnet”

La Clusaz er den typiske franske alpeby med autentisk og hyggelig arkitektur
fra 1400-tallet. I dag er befolkningstallet i området på 1.916 indbyggere, hvoraf
en stor del af dem er beskæftiget inden for turismen ved at sørge for at
liftsystemet, snekanoner, indkvartering og service samt alle de øvrige opgaver,
der er for at de hele fungerer perfekt. tingene fungerer. og som sørger for liv og
for at sæsonens skiløbere har løbe på 125 præparerede km pister i La Clusaz-
Manigod skiområdet.

Selvbevidstheden fejler heller ikke noget i dette lille område. La Clusaz beskriver
sig selv som beliggende stort set “lige om hjørnet”. I den seneste
nyhedsinformation fra turistkontoret kan man læse: Rejs om morgenen. Stå på
ski om eftermiddagen.

Det er fristende, at transporten ikke tager lang tid fra Danmark. La Clusaz er
beliggende sydøst for Genéve i retning mod Chamonix ved Mont Blanc i Haute
Savoie. Fly fra København til Genéve tager 1 time og 50 minutter. Dertil kommer
en transfertid fra lufthavnen på ca. 50 minutter. Hvad venter vi på for at komme til
et hyggeligt og
dejligt sneparadis med 84 sorte, røde, blå og grønne løjper.

La Clusaz har fået tildelt en pris for at være: “Best Kept Secret Ski Resorts”, en
historisk charmerende buzzing village med et sporty skiområde for eventyrlystne
typer.

Mere info: www.france-voyage.com/tourism/clusaz-466.htm
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USA - Oregon

Hop i et øl-spabad
Hvis du kan lide øl, ferie og afslapning, er en øl-ferie – en såkaldt ’beer-
cation’ – måske det helt rigtige for dig. I Oregon kan finder man USA’s
første øl-spa, hvor du kan nyde en lokalt brygget fadøl, mens du bader i
et øl-fyldt spabad.

Et af Oregons mest besøgte øl-spabade ligger i byen Sisters – hjemby
for USA’s første øl-spa, Her kan gæsterne nyde en fadøl, mens de

slapper af i de foryngende, humlefyldte
boblebade. Den specielle oplevelse er
skabt til at give en afslappende,
terapeutisk behandling, og det siges, at
de øl-inspirerede ingredienser indeholder
aldeles velplejende mineraler og
tilsætningsstoffer. De aktive ingredienser
siges at forbedre hudtonen, reducerer
stress og afgifter underhuden – samtidig
med, at den badende nyder en fadøl fra
det store øludvalg fra Oregon største
bryggeri, Deschutes Brewery i byen Bend.
Vin kan man også nyde fra de
nærliggende Cork Cellars.

Oregon er kendt som en stat, der ikke er
bange for at være en smule anderledes,
når det kommer til sjove og alternative
aktiviteter. For nogle år siden blev Oregon
kendt for at introducere et populært
koncept ’gedeyoga”, hvor gæster kunne
dyrke yoga ledsaget af legende geder,
der hoppede rundt på deltagernes rygge.
Nu kan rejsende i Oregon se frem til at
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tage på en såkaldt ’beer-cation’, hvor lokale fadøl kombineres med
afslappende spabade fremstillet af øl-inspirerede ingredienser.

Spa-gæsterne kan vælge imellem tre typer “humlehydroterapi” med tre
Deschutes-øl: Mirror Pond, Abyss og Black Butte Porter. Den bløde øl
siges at give helbredende effekter, blandt andet hud- og ledbehandling,
stressreduktion og et boost til cirkulationssystemet. Start for eksempel
med en blød ’pint’ fra en af de 16 haner og en friskbagt pretzel-kringle.
En behagelig afslutning er terapeutisk massage.
Spabadet har for kort tid siden åbnet en ølhave, der tilbyder mad fra
gode lokale restauranter i området samt ølsmagningsmiddage i
samarbejde med Deschutes-bryggeriet.
KD

Der var ikke
øl nok til at
dække
fødderne
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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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Smag på Sardinien
Mad til alle lejligheder!

Det er en af overskrifterne, når man kommer ind på Bettina
Carta,s hjemmeside, hvor hun tilbyder sig som kok.

Skal du hygge om din kæreste, din familie eller dine venner? Så kan Bettina
hjælpe dig med: polterabend; fødselsdag; jubilæum; konfirmation mm. Som
Bettina skriver på sin hjemmeside, så bor hun i Danmark, men er født og
opvokset på Sardinien og deler sin passion for lokale råvarer og hjemmelavet
mad med jer, men hun arrangerer ofte ture til Sardinien, og hendes landsby
Furtei. Bettina forklarer, på en heldagstur, f.eks. i september, plukker vi selv
tomaterne til sovsen og er med til at lave den friske ost, vi senere skal
tilberede ved et overdådigt aftensmåltid. Alt bliver lavet af lokale råvarer efter
originale opskrifter, der er gået i arv gennem generationer.

Vi går også en tur gennem landsbyen, besøger den gamle kirke og ser på
bygningernes udsmykning.

Husk!
Tiden på Sardinien har det med at være relativ, og ting har det ofte med at
tage længere tid end beregnet. Måske fordi de lokale gerne vil snakke eller
vise en helt speciel råvare frem, måske fordi bageren lige er lukket, fordi
bagermesteren er smuttet hen på torvet for at få sig en espresso sammen med
vennerne.

Tiderne i dagens program er derfor vejledende, men så gør vi bare som de
lokale og tager den med ro, drikker en forfriskende sardinsk aperitif eller en
kold Ichnusa, som er en lokal øl, hos Mimmo, i baren på torvet.

På min hjemmeside http://bettinacarta.dk kan du se priser og hvornår næste
tur til Sardinien vil blive, samt program for turen.
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Skotlands første Designmuseum

Som et mægtigt skib rejser V&A Dundee

sig op af havet.

En af verdens mest imødesete kulturelle
attraktioner V&A Dundee er netop
åbnet i Skotlands fjerdestørste by
Dundee, der ligger og ligger på
nordsiden af Firth of Tay og nord for
Edinburgh. Det er den japanske
arkitekt og professor ved University of
Tokyo, Kengo Kuma, 64 år, som har
tegnet den kæmpestore bygning.

Designmuseet ligger som et stort skib
mellem by og vand i Dundee. V&A
Dundee er Skotlands første

designmuseum, og det bliver centrum for landets designhistorie med
fantastiske udstillinger, permanente gallerier og spændende indslag.
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Åbningsudstillingen er Ocean Liners: Speed and Style, som dykker ned i
historien om de mægtige dampskibe.
“Grund-idéen bag V&A Dundee museet har været at få natur og arkitektur til
at smelte sammen og skabe et nyt rum i byen,” lyder det fra Kengo Kuma,
som står bag projektet, der løber op i en pris på  80 mio. pund.
Den internationalt kendte japanske arkitekt står også bag et kommende
projekt i Danmark. Kengo Kuma & Associates vandt for nylig en
konkurrence om at designe et nyt fritids- og kulturcenter ved havnefronten
som en del af den nye masterplan for Papirøen i København. I konkurrencen
var Kengo Kuma & Associates’ forslag oppe imod stærke kræfter, nemlig
nogle af landets mest Danmarks mest prestigefyldte arkitektfirmaer som
BIG, 3XN Architects, AART Archtitects + Cubo Arkitekter og ALA
Architects + Studio Octopi.

Indenfor

Skotlands første
Designmuseum
På museet vises en lang række ting.
Bl. a. en model af quadruple expansion –
en marine tandem dampmotor. Denne

type marine-
dampmotorer blev
brugt i
begyndelsen af
det 19.
århundrede til
deres sidste år med
 storstilet
fremstilling under
anden verdenskrig.
Motoren er designet
af Walter Brock og lavet af David Carlaw for
William Denny Brothers, Dumbarton.

  Tandem dampmotor.

 Kengo Kuma: Idéen bag museet

har været at få natur og

arkitektur til at smelte sammen.
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Mange lokkes af voldsomt lave priser, men presses til at  tegne
ekstra og ofte unødvendige forsikringer ved afhentning af den
forudbestilte bil. Og mange fortryder, at de lejede bil hos
udlejningsfirmaet  Goldcar.
Før afrejse:
Det er altid en god idé at vælge et større udlejningsfirma med stor
troværdighed, som også har kontorer i Danmark. Risikoen for
problemer er mindre, og det letter kommunikationen ved eventuelle

tvister.

Hvis du lejer bil via en bookingportal, kan
det være vanskeligt at finde ud af, hvem
du skal klage til, hvis der opstår
problemer undervejs. Læs lejekontrakten
igennem, så du er klar over, om
forsikringen dækker dine behov.

 Undersøg dine egne forsikringsforhold i forhold til billeje.
Måske er du dækket via en rejseforsikring eller dit kreditkort.

Være opmærksom på om bilen har fri kilometer, eller om du skal
betale for de kørte kilometer.

Ved afhentning:
Kontroller bilen for skader,  fejl og mangler, inden du forlader
udlejningsfirmaet. Tag billeder og få registreret de ting, du måtte
finde ved udlejningsfirmaet, før du kører derfra.

Skal du leje bil i Malaga?
Kan du med fordel  booke  gennem SAS Travel Club
hos udlejnings firmaet iHelle Hollis.

Kunder vildledt ved biludlejning!

Hos udlejningsfirmaet Goldcar.
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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.

Ovenstående reservation er kun for medlemmer

Ring til dansk lokal takst:   Tel. 46 907 907   Fax + 34 95 224 51 86
www.hellehollis.com

SAS TRAVEL CLUB´s BILUDLEJNINGSPARTNER
på Costa del Sol
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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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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 07. Marts 2018

Rudi Junghans Formand
Henriette Petersen Næstformand
Jens Anker Kasser
Gerald Nussbaumer             Best. Sub. 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


