Vi har gleden av å invitere dere på Tangsafari. Vi skal ha teori, sanke, rense og spise tang
denne dagen. Vi har satt av to kursdatoer, da vi regner med at disse kursene blir fort fulle.
Første mann til mølla gjelder.
16/8 fra kl. 08.00 til kl. 16.00 i Engelsviken
17/10 fra kl. 09.00 til kl. 16.00 i Engelsviken.
Husk å skrive hvilken dato dere ønsker å bli med.
Kurset koster normalt kr. 1450,- pr deltaker, men vi sponser sterkt våre medlemmer og en god
del til ikke medlemmer. Benytt sjansen!
for medlemmer av Romerikes Sopp og Nyttevekstforening
for ikke medlemmer av Romerikes Sopp og Nyttevekstforening
(Her lønner det seg å bli medlem for å se hva vi driver med, kontingenten er kr 480,- pr år
som inkluderer flotte blader, foredrag, tilbud på gode kurs og turer mm).
Bindende påmelding innen 1. aug- for kurset 16. aug. og 15. sep for kurset 17. okt.
Ingen refusjon av kursavgiften etter disse datoene.
Vennligst send inn navn, tlf, e-post og dato for når du/dere ønsker plass.
Sendes til sopptreff@gmail.com
Innbetaling til konto nr. 0530.31.00344 Eller VIPPS til nr. 570723
at du/dere har fått
bekreftelse på mail at dere har fått plass. Etter bekreftelse - straks innbetaling for å beholde
plassen.

• Hvordan du kommer til oss.
E6 fra Oslo - ta av til Fredrikstad og følg 110 veien videre et stykke og ta avkjøringen til Engelsviken.
Følg veien helt ned til Engelsviken og her svinger du til VENSTRE inn i Moloveien og deretter første
vei til HØYRE. Du kommer nå inn på en stor p-plass hvor du kan parkere foran fiskerestauranten.
• Parkering
Det er også p-plass rett utenfor Ting med Tang sine lokaler helt ytterst på brygga -til venstre ca. 100
meter lenger inn på plassen. Inngangsdør er på kortsiden / sjøsiden av bygget og opp i 3 etg.
• Ta med deg
Godt varmt tøy, lue og vanter (etter været). Høye slagstøvler, helst brodder og ekstra sokker (vi skal
ut i vannet). Har du en vader så ta den med. Ta med innesko, en saks og forkle. Har du et nett å sanke
tang i, så ta gjerne med.

