
Veteranbåttreff
fredag 28. – søndag 30. juni 2013

Vi inviterer til veteranbåttreff for første gang i Måløy. Som kystby og der hovedskipsleia
passerer, er Måløy den perfekte plassen for et slikt arrangement. Dette skal være et kose-
lig, faglig og interessant båttreff for veteraner, der vi setter søkelyset og har fokus på bl.a.
gamle håndverkstradisjoner, vern av fartøy, vedlikehold av motorer og mye moro. 

Alle typer fartøy er velkommen; små, store, jern, tre, seil, damp eller med motor. Vi ønsker at
alle med interesse for gamle båter, skal kunne samles og utveksle ideer og erfaringer med like-
sinnede. Her vil det bli rike muligheter til nettopp det. Båtene vil ligge langs kaiene. Det blir
aktiviteter og boder i Sjøgata. Det vil være flott om besøkende kan komme om bord til infor-
masjon, en prat eller enkel servering.

Måløydagene:
Denne helgen arrangeres de 32. Måløydagene. Litt av programmet er allerede klart:
Timbersport til Måløy for første gang, stort tivoli, Måløy Musikklag i «torgteltet», åpning av gjes-
tehavna, åpning av ny frisbee-golfbane på Moldøen, MOT-arrangement/konsert i «torgteltet».,
gatene er full av små telt/boder, butikkene har langåpent og flytter ut på gata med sine varer,
musikk og aktiviteter fredag, lørdag og søndag. Vi forventer tusenvis av besøkende/tilreisende
fra hele distriktet.

Faglig del:
Det vil bli arrangert seminar med faglig påfyll for mannskapene på fartøyene. Konkret hva dette
blir må vi komme tilbake til etter hvert. Det som allerede er i boks er et fantastisk foredrag med
verdensmester og dobbelt olympisk mester Olaf Tufte. I sitt foredrag forteller Tufte bl.a. om hvor
viktig det er å bygge nettverk, sette seg mål og ta konsekvensene av målene man setter seg!

Premiering:
Under veteranbåttreffet vil arrangøren premiere fartøy i forskjellige kategorier.
Disse vil bli gjort kjent i god tid før arrangementet. 

Opptog:
Blir oppslutningen som vi forventer vil det bli arrangert et opptog gjennom Måløys gater med
bl.a mannskapene fra deltakerne. Her vil det bli premie til beste kostyme og beste show.

Sightseeing:
Er det ønskelig vil det bli arrangert bussturer til severdigheter i og rundt Måløy.
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Konkurranse:
Det vil også bli arrangert mannskapskonkurranser med flotte premier!

Havneavgift:
For fartøy i kategorien veteranbåt (fredede, verneverdige og klassiske fartøy eller kopier 
(replica) av slike)kreves det ingen havneavgift.

Web-side:
www.maloydagene.no 
vil være oppdatert med alt som skjer denne helgen i Måløy.

I løpet av mars vil hele programmet være ferdig.
Da vil vi sende ut en mer detaljert oversikt over veteranbåttreffet.

Har du spørsmål vedr. arrangementet, ta fortrinnsvis kontakt på mail:  
ottar@nordvest-fjordservice.no  (tlf. 952 06 205)

Vennlig hilsen
MÅLØYDAGENE 2013
VETERANBÅTTREFF
Arr. komite
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