
 

"Sponsorlauget" 
 

"Sponsorlauget" er et eksklusivt selskap for våre sponsorer. Antall medlemmer er begrenset til 12.  

Medlemskontingenten er kr. 50.000 pr. år fra den dato medlemskapet tegnes. Medlemskapet fornyes 
årlig inntil det sies opp skriftlig. Vi diskuterer gjerne alternative samarbeidsmodeller. 

Medlemskapet i "Sponsorlauget" gir rett til å disponere fartøyet til seilaser, møter og arrangementer i 
henhold til følgende retningslinjene under.  

 

Seilaser 

Fartøyet benyttes ikke til kommersiell virksomhet, og gjennomfører kun seilaser og arrangementer for 
medlemmer, sponsorer og deres gjester. Sponsorenes ansatte, og eventuelle gjester som seiler med, 
blir å betrakte som medfarende med kollektivt betalt medlemskontingent gjennom sponsorens 
medlemskap. Medlemmene inviteres til en årlig gratis fjordseilas for våre venner. 

Normal timepris for seilaser er kr. 5.000 pr. time. Medlemmer i "Sponsorlauget" betaler halv timepris, 
dvs. kr. 2.500 pr. time, samt servering og forpleining av fartøyets besetning. Antall medfarende på 
dagseilaser er begrenset oppad til 40. Det må foreligge navneliste over de medfarende med navn og 
telefonnummer til nærmeste pårørende ved slike seilaser. 

 

Arrangementer om bord 

Fartøyet kan benyttes til møter, lunsjer og middagsarrangementer. Fartøylagets medlemmer forestår 
det praktiske arrangementet om bord etter avtale, herunder servering av lunsjer, middager m.m. Meny 
avhenger av det antall gjester vi har kapasitet til å betjene. Ved oppdekking i tre messer, er vår 
maksimale kapasitet 30 personer (16, 8 og 6 i hhv mannskapsmessen, forre messe og aktre messe 
(offisersmessen). Det ideelle antall gjester til f.eks. en lutefiskmiddag før og umiddelbart etter jul, eller 
en torskemiddag i sesongen, vil være 14 personer, men vi kan servere opptil 16 i mannskapsmessen. 
For rekeselskap o.l. på dekk i sommersesongen kan vi forpleie ca. 40 personer. 

Prinsippet for servering er at mat og drikke leveres til selvkost. Medlemmer i "Sponsorlauget" betaler 
halvt driftstilskudd, dvs. kr. 250 pr. deltaker ved arrangementer som krever servering. Ved møter og 
andre former for arrangementer, avtales driftstilskuddet i hvert enkelt tilfelle, avhengig av 
arrangementets omfang.  

Arrangementer om bord kan starte på avtalt tidspunkt, men skal være avsluttet innen kl. 2300. Under 

arrangementer kan det om ønskelig gis en orientering om fartøyet og Fartøylaget. 

 

Bruk av fartøyet til arrangementer andre steder enn i hjemmehavnen 

I begrenset utstrekning kan fartøyet delta i arrangementer hvor dette vil medføre forflytning av fartøyet 
over kortere eller lengre strekninger. Fartøylagets medlemmer kan ved slike anledninger bistå med 
selve arrangementet etter nærmere avtale. 

I slike tilfeller må oppdragsgiver dekke alle påløpte kostnader til fartøyets drift, som medgått drivstoff, 
havneavgifter, bespisning om bord, kostutgifter til mannskapet, elektrisitetsavgift til lokal leverandør, og 
eventuelle utgifter til transport av mannskaper, når dette er nødvendig for å skifte/innkalle mannskaper.  

 

Fartøylagets profilering av medlemmene i "Sponsorlauget" 

Medlemmene i "Sponsorlauget" blir oppført i sponsorlisten på Fartøylagets hjemmeside og i våre 
trykksaker, for eksempel med firmalogo eller på annen måte. Link til sponsors hjemmeside etableres i 
den grad hjemmeside finnes.  

Medlemmene kan få sitt eget skilt med firmalogo på fartøyets sponsortavle som alltid henger på 
fartøyets rekke mot kai ved landligge. 



Annet 

Fartøylaget er innstilt på å yte service og tjenester overfor medlemmene i "Sponsorlauget" innenfor 
Fartøylagets muligheter og kapasitet. Når medlemskap inngås, settes det opp en særskilt avtale om 
medlemmets bruk av fartøyet, med tilhørende betingelser. Vi er selvfølgelig villige til å diskutere 
sponsoravtaler på spesielle vilkår, som eventuelt ikke omfatter medlemskap i "Sponsorlauget".   

 


