
TREFF OPPSUMMERING 

                     

OSCARSBORG 28.-30.august 2020 

 

Årets høst treff og klubbens eneste treff dette år ble avviklet 

siste helg i august på Oscarsborg ved Drøbak. Det lå lenge i 

kortene en rekord deltakelse da 43 båter var påmeldt med 85 

personer ombord. Imidlertid ble det noe naturlig 

sykdomsforfall, samt at flere ble usikre knyttet til pandamien i 

landet og gav beskjed om kansellering av sin påmelding. 

Imidlertid ble treffet gjennomført med 28 båter og 59 Saga 

venner ombord! Værgudene var med oss hele veien, så det 

ble på alle måter et meget vellykket treff. Alle koste seg i sola 

og med god avstand til hverandre. Corona tidene gjør noe med 

oss alle, så litt spesielt blir det når klemming og gjensynsglede 

må taes på avstand. 

 

Flere båter tyvstartet treffet ved å ankre opp allerede torsdag – 

fredag var hoved innrykket så havnesjefene hadde nok å henge 

fingrene i den ettermiddagen. Det var spesielt hyggelig med 
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flere 1.gangs deltakere på treffet med splitter ny båt eller 

nesten ny Saga båt. Gode tips, nyttige erfaringer og andre råd 

er gull verdt for oss alle i et sånt felles skap. Vi håper at første 

treff opplevelsen gav Dere alle sammen merskap!  

 

 

Tidlig lørdag ettermiddag ble det arrangert QUIZ i tradisjonell 

form. Styret hadde imidlerid planlagt en modernisering med 

bruk av Kahoot, men dette ble terminert av flere grunner. Stor 

grad av vinnerinstinkt ble registrert blant alle deltakere og stor 

jubel til vinnerlaget etter en uhyre jevn opptelling av 

resultatene! Gratulerer til President Torstein & Co! 



 

 Deretter ble det premieutdeling på loddsalg, med mange fine 

premier! Innsatsen var høy blant mange medlemmer med 

dertil økte vinnersjanser ! Ankerdramm ble spandert på av 

klubben så stemningen var høy hele veien! På kvelden var de 

fleste av oss samlet til middag på kroa med bespisning både 

ute og inne for å holde avstandskrav! Et vellykket måltid med 

god stemning til mørket falt på!  

 

 

Søndag ble det arrangert medlemsmøte for å fange opp 

tilbakemeldinger, nye innspill og forslag fra Dere alle! Søndag 



ettermiddag forlot den siste Sagabåt Oscarsborg med bare 

gode minner ombord!  

Takk til Dere alle sammen! 

 

 

 

 


