
Hej! Här kommer ditt jubileumskit! Vad roligt att just ni 
vill vara med och fira oss i år!

Kittet innehåller:

klistermärken

ett quiz om SBU med några tomma frågor där du kan lägga till frågor om din 
klubb eller ditt förbund

en bit sugarpaste med SBU:S 90-årslogotyp till en av de två tårtorna som SBU 
bjuder på. Sugarpasten ska helst förvaras mörkt och svalt men ej i kylskåp. Den 
har en hållbarhet på ett år och kan läggas på en princesstårta ett par timmar inn-
an intag redan, medan på en gräddtårta ska den appliceras precis innan tårtan 
ska ätas för att inte bli rinnig. Sugarpaste innehåller inte nötter eller mandel (den 
innehåller gelatin, socker och fett) men SBU tar inte ansvar för om den kommit i 
kontakt med nötter på bakbord eller liknande hos leverantören. 

En sångbok med härliga båtinspirerande sånger, perfekta stämningshöjare till 
festen. I boken finns även en jubileumssång till 90-årsjubiléet. Vi antar att ni vill 
ha fler exemplar av boken och då går det bra att ladda ner den på batunionen.se 
under dokument - aktiviteter och inbjudningar- SBU 90 år- och skriva ut hur 
många ni vill. Böckerna får användas fritt.

Glöm inte att fota kalaset- tårtot och gäster och skicka in till oss: 
lisa@batunionen.se för dokumentation av firandet. SBU kommer att använ-
da de foton ni skickar in i olika kanaler under året och även efter det i olika 
sammanhang för SBU så se till att de bilder ni skickar in får användas!

Trevligt kalas önskar Svenska Båtunionen



Såhär beställer du din tårta:
1. Gå till närmsta bageri (eller baka själv) och 
köp en eller fler smarriga tårtor till dina gäster. 
Tårtan ska vara gul eller blå.

2. Fäst själv eller be bageriet att fästa det sugar-
paste-emblem som kommer med i SBU-kittet, 
på tårtan. Smält choklad eller grädde/vaniljsås är 
bra att fästa med.

3. Skicka kvittot till SBU för tårtorna samt 
kaffe till så ersätter vi er för tårtan. De 
uppgifter vi behöver tillsammans med kvittot 
är båtklubbsnamn, adress, kontaktperson och 
kontonummer. 

4. Festen kan börja! Glöm inte att skicka ett eller 
ett par foton från firandet till lisa@batunionen.se 
     där ni och tårtorna syns så kan vi dokumen 
            tera firandet på hemsida etc.. Lägg gärna    
         upp fotona i egna sociala medier   
    med #SBU90 också.
     
            Sugarpaste beskrivas som en   
                     nötfri sockerpasta, lite liknande  
                                 marsipan. Den håller ett år  
                                     och ska helst förvaras      
                                         mörkt och svalt men ej i 
             kylskåp.

FIRA SBU 90 ÅR MED 
GOD TÅRTA!

Då efterfrågan på kitten varit enormt stor är det max 2 st 12-bitarstårtor (till 
normalt bageripris) per båtförbund eller båtklubb samt två påsar kaffe som 
SBU sponsrar. Vi skickar med ett emblem till tårta per kit. Hör av dig till lisa@
batunionen.se om du är osäker på din beställning. Ni som redan haft specifika 
önskemål på antal tårtor beviljade kommer att få dem som utlovat.


