FTLF/DOCA LANGTURSEJLERNE
Kære nye medlem

FTLF SEKRETARIAT
GUSTAV WIEDS VEJ 25
DK8000 ÅRHUS C
DANMARK

Velkommen i FTLF – Foreningen til Langtursejladsens Fremme. I dette velkomst brev kan du
læse information om foreningens Gaste/Skipper formidling.
For yderligere information henviser vi til vores hjemmeside www.ftlf.dk.

Gastekontakten:
Såfremt du søger gasteplads, bedes du udfylde vedlagte GASTESKEMA og returnere det til
sekretariatet. Er du skipper og søger gaster til din båd, har vi vedlagt et SKIBS-/SKIPPERSKEMA, som udfyldes og returneres til sekretariatet.
Gasters oplysninger:
Vil blive brugt til en liste, der bliver offentliggjort på vores hjemmesides medlemssider,
”Langtursejlerne” www.ftlf.dk, nemlig Gastelisten, som er en kortfattet præsentation af
gasternes data og ønsker. Første gang man opføres på Gastelisten, vil man samtidig få en
fyldig præsentation i den spalte, der hedder Gastebørsen, som bringes i vores blad
LANGTURSEJLERNE. Hvis du på et senere tidspunkt ønsker at præsentere dig endnu en
gang i Gastebørsen, skriver du blot til sekretariatet. Gaster skal, inden bladets deadline, give
besked til sekretariatet, såfremt man fortsat ønsker at være tilknyttet listen. Bladets deadline
fremgår af hvert nummer. Med et tilbagemeldingskort, som du senere vil modtage, skal du
give sekretariatet besked, når du har fået en gasteplads. Det er meget vigtigt, at du husker at
give besked, så vi kan få dig fjernet af Gastelisten, idet Gastelisten altid skal være et ajourført
redskab til brug for vore skippere. Når vi har modtaget dit kontingent og fået gasteskemaet
retur, fremsendes Skibslisten med gastesøgende fartøjer. Det er denne liste, gasten skal bruge
for søgning af en gasteplads.
Skippers oplysninger:
Vil blive brugt til en liste, der jævnligt sendes ud til alle, der søger gasteplads, nemlig
Skibslisten. Ændres sejlplan eller andet, beder vi skipper være opmærksom på at give
sekretariatet besked. Skipper bør have en kontaktperson i Danmark, når han/hun er i udlandet.
Kontaktpersonen vil formidle gasternes henvendelser, ligesom FTLF vil kunne kontakte
skipper gennem kontaktpersonen, der kan være et familiemedlem, en ven eller en tidligere
gast, blot bør kontaktpersonen kende skipper, skibet og til sejlads i øvrigt.
Både gaster og skippere opfordres til at anskaffe sig ”FTLF – Gastehåndbogen”, der kan
købes via foreningens webshop.
Du finder et link til webshoppen på vores hjemmeside www.ftlf.dk.
Vi håber, du vil få glæde af dit medlemskab i FTLF. Yderligere oplysninger kan fås ved
henvendelse til sekretariatet.
Med sejlerhilsen
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