
 
ÅRSMØTE FOR 2019 

Gjennomføres på epost 15.-31.mars 2020 
 

Den vedtektsfestede DAGSORDEN er slik: 
 1.Velkommen ved leder Torkil Baden. SE NEDENFOR 
 2.Valg av dirigent, referent og ett medlem til å undertegne protokollen   

sammen med møtelederen.  FALLER BORT 
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden.  TIL VEDTAK JA ELLER NEI 
4. Styrets årsberetning  TIL GODKJENNING JA ELLER NEI 
5. Regnskap og revisors beretning  TIL GODKJENNING JA ELLER NEI 
6. Forslag fra medlemmene. Ingen forslag er innkommet. 
8. Valg av leder, nestleder og styremedlemmer, forslag fra valgkomiteen TIL VEDTAK JA ELLER NEI 
9. Valg av medlemmer til valgkomiteen etter forslag fra styret TIL VEDTAK JA ELLER NEI 
10.Valg av revisor etter forslag fra styret. TIL VEDTAK JA ELLER NEI 
 

Husk at kun betalt kontingent for 2020 gir anledning til å stemme. 
 

Hvis du gir din tilslutning til de forslag som skal vedtas, gjør du ingenting. Hvis du stemmer nei, 
sender du en epost til post@club-norveg.eu innen 1. april. 

Velkommen til årsmøte 2019!   
 Vi har en omfattende virksomhet. NCA møtes gjennomsnittlig to ganger i måneden til større 
samlinger i tillegg til ukentlig petanque, golf i de fleste av årets uker, og i filosofigruppen,  

Derfor er det viktig å spørre: Er vi på rett vei? Er samlingene våre relevante? Er det passe antall 
arrangementer? Fornyer vi oss? 

Det har vært mye musikk i 2019 med 3 konserter foruten opera i Nice og dans i Cannes. 2020 vil bli 
preget av kunst med 2 eller 3 lunsjmøter viet fransk og norsk kunst. 

Alle har ikke interesse for alt, men med så mange valgmuligheter burde alle kunne finne noe som 
passer. Vi arbeider for å holde deltakerprisen så lav som mulig slik at flest mulige kan delta, og mye er 
derfor rimeligere enn i fjor.  

 
Onsdagene 
Det er alltid mange meninger om mat, men mange mener, også guidebøker, at vår lunsjrestaurant 

serverer svært attraktive måltider. Dessuten er en felles lunsj både enklere og billigere enn å spise i mindre 
grupper på andre restauranter. 

Men det viktigste med en samling etter petanquen er at fellesskapet rundt akkurat denne lunsjen er en 
viktig del av livet i Club Norvège. Det er verdifullt at flest mulig samles der til hygge og også til aktuell 
informasjon. Og det er viktig vi ikke er ekskluderende og preget av klikker, men inkluderende. 

 
Programinnholdet 
Vi fortsetter å følge opp spørreundersøkelsen fra 2018 der 60% svarte. Der var det tydelige ønsker 

om temaer som mat, vin, historie, turer, kunst og kultur. Derfor er disse temaene viktige i vårt årsprogram. 
Dessuten ser mange til NCA som en kilde til informasjon, og vi gir nå en forbedret tjeneste med 

oppslagene Om å bo i Frankrike og Nyttige adresser. Til begge disse oppslagene trengs det tips fra alle 
medlemmene som ønsker å vite mer om spesielle områder og som kan dele gode erfaringer enten det er 
advokater, elektrikere, eiendomsmeglere, leger og andre tjenester vi alle har behov for. 

Hittil har NCA hatt som parole at vi ikke skal ha en direkte rådgivningsvirksomhet der foreningen 
påtar seg et ansvar. Men vi ønsker allikevel i større grad enn før å fylle behov for assistanse. Vi henviser 
primært til den informasjon som er samlet på hjemmesiden under Om å bo i Frankrike og Nyttige adresser.  
Men vi innfører samtidig en ny mulighet for å utnytte kompetansen til våre medlemmer som har spesiell 



erfaring og ekspertise om franske forhold. Noen av disse er nå til disposisjon for ytterligere informasjon. Vi 
tar derfor imot spørsmål til post@club-norvege.eu. 

 
Informasjon 

 En annen viktig kanal er nyhetstjenesten på vår hjemmeside www.club-norvege.eu. Det kan være 
krevende å måle internettrafikk, men det er grunn til å tro at hjemmesiden har gjennomsnittlig 60 besøk hver 
dag, dvs. at 10% av medlemmene bruker den aktivt. Derfor forbedrer og moderniserer vi nå utseendet. 

Facebook er i samfunnet en viktig faktor for kommunikasjon og deltakelse. Club.norvege har 885 
følgere, men de færreste er aktive. Her ligger det til rette for mer aktiv deltakelse, reaksjoner og innspill til 
klubbens arbeid. 

Det skal lønne seg å være medlem i NCA. Du får hjelp til å gjøre livet ved Middelhavskysten enda 
mer innholdsrikt. For å fortelle flere om dette kan du bruke det nye lille infokortet vårt, f.eks. der du møter 
potensielle medlemmer på flyreisen og andre steder! Enda flere av de tusener av nordmenn som har bolig og 
ferieopphold her vil kunne ha utbytte av NCA. 

 
Mitt personlige motto for Club Norvège er et stimulerende og inkluderende miljø. Det kan vi alle 

bidra til! 
Torkil Baden 

Styreleder 
 
 

ÅRSBERETNING 2019 

 
Styret har bestått av: 

Leder:     Torkil Baden 
Nestleder:    Marion Gamain 
Kasserer:    Per Langballe 
Styremedlem/Sekretær:   Beathe-Jeanette Lunde 
Styremedlem/ Møtekoordinator:  Liv Sonja Lyngaas 
Styremedlem:    Dag Vidar Bautz til juli 2019 
Varamedlem:    Nina Bugge Øyen 
Varamedlem:    Caroline Liard 
 
Andre tillitsvalgte: 
Valgkomite: Herman Foss (leder), Berit Røhne Aass, Jan H. Guettler, Anne Aschehoug 
Barnegruppen: Anne Aschehoug 
President pétanque: Herman Foss 
Golfkoordinator: Sigurd Eek Pedersen m.fl. (se nedenfor) 
Webredaktør: Berit Røhne Aass 
Revisor: Geir Saue 
 
Medlemsstatus 
Ved årets utgang var det 639 medlemmer i forhold til 651 året før. Antall husstander var 363 mot 370 året 
før.  
Flere av våre mest trofaste støttespillere gikk bort i 2019. Blant flere er det naturlig å trekke frem Dag Vidar 
Bautz, Grete Roede og Erik Koritzinsky. Siden de har hatt verv i NCA ble de hedret med minneord i media 
og ved begravelsene. De har gitt oss opplevelser, erfaringer og minner som vi vil bære med oss.  



Familien til Erik Koritzinsky vil gjerne gi hans bok om den jødiske familiehistorien som en gave til 
årsmøtedeltakerne, og den skulle vært delt ut på årsmøtet, også til de som allerede har kjøpt et eksemplar. 
Den vil bli lagt ut på et senere arrangement, kanskje 17. mai. 

 
 
Styret har hatt 5 styremøter. I tillegg avklares mye på e-post. 
Informasjon 
Hjemmesiden www.club-norvege.eu er et av de viktigste virkemidlene for kontakt med medlemmene. 
Nyhetssiden oppdateres jevnlig. Den er først og fremst viktig for å orientere om det som skjer av aktiviteter i 
klubben, men også med nyheter om det som skjer i Frankrike. Berit Røhne Aass har fortsatt som ansvarlig 
for sidene selv om hun er ute av styret, og hun gjør en stor innsats som aktiv nettredaktør 
Vi har også en egen Facebook-side for foreningen og spres informasjon om forening og det norske miljøet i 
på Côte d’Azur. Elin Madsen er ansvarlig for www.facebook.com/club.norvege/ 
I tillegg sender vi ut nyhetsbrev for å informere og invitere. 
Programmet for våren 2020 ble kunngjort sist høst, og resten av 2020 ble sendt ut 18. februar. Styret legger 
vekt på informasjon om programmet langt fremover. Det er fordi de fleste av medlemmene reiser til og fra 
Norge og er på Côte d’Azur kortere tid med behov for langtidsplanlegging. 
 

NCA har hatt følgende arrangementer i 2019: 
                                                                                                                                    Antall delt. 
26. jan. (Nyheter i ny innpakning v/Kjell Aamot) utsatt pga sykdom  35  
09. feb.  Le Cirque Phenix, "Apenes konge", Festivalpalasset Cannes   22 

 
23. feb.  Antisemittisme i går, i dag og i morgen...                          47 
 
02. mar "My ladies Rock" Danseshow i Festivalpalasset    12 

22. mar.Tur til Fragonard i Grasse                 28 
 
27. mar. Start seriespill petanque sesongen 2019/2020                    28 
30. mar. "GOLDEN DAYS" danseshow i Festivalpalasset, Cannes                  16 

13. apr. Generalforsamling, lunsj og konsert med Banjo-Kari S.         77 
26. apr. Jazz i strandkanten - med Milenburg Joys Jazz Quintet, La Napoule 67 
30. apr. Klubbmesterskap i pétanque       34 
17. mai 17. mai-feiring med tale av konsul Martine Gilli og Theo Koritzinsky 68 
26. mai Opera i Nice "Faust" av Gounoud      10 



 
31. mai Vandretur i Valmasqueskogen med Vigdis og Albert Krosby  26 
 
04. jun.  QuizNorAzur - quizkonkurranse i Valbonne     33 
08. jul.  Besøk på Bergman-Hartung-museet i Antibes    18 
22. sep. Familielunsj på Le Manoir de l'Etang i Mougins    84 
06. okt. Lunsjmøte med Kjell Aamot: Nyheter i ny innpakning   48 
15. okt. Høstturnering i Pétanque       51 

 
22. okt. Vintur til Château de Berne i Lorgues     52 
 

 
26. okt. Lunsjkonsert med Lars Klevstrand: Tone, tekst og trubadur  52 
29. okt. Høstturnering i Pétanque i Valbonne      41 
05. nov. Quizaften i Valbonne - en uhøytidelig spørrelek    27 
29. nov. Julemiddag med Team Bachstad      59 

 
12. des. Julegudstjeneste og juletrefest i samarb. Med Barneklubben   71 
  hvorav 28 barn, 25 medlemmer og 18 ikke-medlemmer 
 

Program 2020  
. 
 

  Lørdag 25. Januar kl. 10-14. En smak av Nice. Byvandring i gamle Nice hvor vi smaker 
på Nicois-kjøkkenets mat og vin. Vi lærer også om den unike historien og kulturarven.  30 deltakere 
 



 Lørdag 22. februar kl. 11.30. Lunsjmøte med noen av våre 
billedkunstnere. Mai Cheng, Vibeke Kjellingland, Guy Sardinoux og Anne Bævre Espeli presenterer 
utvalgte bilder og forteller om sin kunst i samtale med Torkil Baden.  53 deltakere 
 

   Lørdag 21. mars kl. 11.30 Lunsjmøte om eiendom, skatt og arv. UTSATT 
Franske regler om boligøkonomi og overdragelse er kompliserte. Vi får hjelp av notaren Jean-Dimitri Chalet 
og Lise Caspar og Harald Starke fra meglerhuset Riviera Keys / Starke Real Estate. Mulighet for å stille 
individuelle spørsmål etterpå. 
 

 AVLYST Lørdag 28.mars kl. 20.30 New York-dans med bl.a. frodig musikk av 
Ravel. Theatre Croisette, Marriott Hotel i Cannes.  Middag med innledning om forestillingen. 18 deltakere 
 

 AVLYST Palmelørdag 4. april. Club Norvege-dagen med årsmøte, bildekavalkade, lunsj, 
sosialt samvær og hyggelig musikk  
 

USIKKER Palmesøndag 5. april Nordisk gudstjeneste i Villa Ingeborg, Cagnes sur Mer 
med bl.a. sjømannsprest Magnus Hegland Ingvaldsen. Korsang og lunsj. 
 

AVKLARES SENERE Tirsdag 28. april Klubbmesterskap i petanque i Valbonne.  
 

UTSATT. NY DATO KOMMER Lørdag 2-tirsdag 5.mai Vandringstur til Riviera di 
Levante, Italia. Hotell Grande Albergo i Sestri Levante.  Utflukter med båt og tog til Portofino, Cinque 
Terre.  
 

 VI HÅPER DETTE VIL SKJE. Søndag 17.mai – Store og små feirer nasjonaldagen i 
Sophia Antipolis.  Norske sanger og hatteparade, også for menn. Leker for barna.  
 



 
VI HÅPER DETTE VIL SKJE. Tirsdag 2. juni Quiz i Valbonne. 
 

Lørdag 19. sept. lunsjmøte. Hans P. Reiss: På kunstjakt i Provence - kjente og ukjente museer. 
KANSKJE ET ANNET TEMA 
 
 

 Søndag 4. oktober Generasjonslunsj på Le Manoir de l’Etang, Mougins.  
 
Lørdag 10. oktober Nordisk petanquemesterskap 
 

 Tirsdag 13. oktober Vintur til Chateau Saint Pierre, Les Arcs.  
 
Tirsdag 20. oktober Petanqeturnering med trukket partner 
 
Tirsdag 27. oktober Quiz 
 

Lørdag 7. november Lunsjmøte. Torleiv Aaslestad: Christian Skredsvig og Theodor Kittelsen –  
to eventyrlige kunstnere 

 

 Lørdag 21. nov Julemiddag med limerick-kåring og musikk. 

Søndag 29. nov Julegudstjeneste og familiefest i Opio 
 
 

Grupper 
Petanque 

Petanque fortsetter å være den absolutt mest populære aktiviteten i NCA. Hver onsdag formiddag 
samles en stor del av medlemmene til vennskapelig kappestrid i Valbonne. Banene er i likhet med spillet, av 
vekslende kvalitet, men alle har det veldig moro! 

Petanque har vært organisert som aktivitet for medlemmer av NCA siden Kjell Ingeberg startet opp 
så smått i 2002. I 2019 ble det noen endringer i organiseringen. Albert Krosby ønsket avløsning som 
president og Birger Elverhøi ønsket avløsning som manager for landslaget. Begge fortjener stor takk etter å 



ha sittet lenge og utført sine oppgaver på en meget god måte. Tidligere president Herman Foss kom tilbake 
og overtok begge disse funksjonene.  

For at ikke oppgaven skulle bli for stor ble ansvaret for å organisere felles lunsj på onsdager skilt fra 
den sportslige aktiviteten. Erik Bergseter styrer oppgaven som spisepresident på en fin måte med sitt lune 
smil.   

Som vanlig er det også dette året arrangert tre konkurranser, og landslaget deltok i nordisk 
mesterskap. Vi overlot denne gangen sisteplassen til Danmark, mens Finland vant foran Sverige. 21 lag 
deltok i den årlige serien som startet i april 2018 og ble avsluttet med finale i mars 2019. Sylvie og Birger 
Elverhøi vant for andre gang på rad, og fjerde gang totalt. Imponerende!  

Klubbmesterskapet ble som vanlig arrangert siste tirsdag i april. Etter en intens og spennende dag ble 
Beate og Henning Knutsen mestere for første gang. Gratulerer til alle mestrene.  

Den uhøytidelige høstturneringen skulle, som vanlig, arrangeres tredje tirsdag i oktober. Regnværet 
ødela dagen og banene. Etter to uker ble det gjort et nytt forsøk. Rita Øksengård og Svein Hveding ble 
eneste lag som vant alle sine kamper. For første gang spilte vi på ettermiddagen og avsluttet med 
festmiddag. Dette viste seg å være en så god løsning at den vil bli gjentatt i 2020.  

Årets høstturnering markerte også avslutningen på et langvarig og meget vellykket samarbeid med 
Nykredit. Petanquegruppa ser fram til mange fine onsdager med spennende kamper og turneringer i 
fortsettelsen.  

Med sportslig hilsen 
Herman Foss 
President 

 
PETANQELUNSJ 
Petanqelunsj har fungert bra i 2019. 
Det er alltid god stemning ved lunsjbordet på A la Maison, 
Fremmøte har variert til tider, litt avhengig av de forskjellige årstider. 
Maten er veldig god, og betjeningen er veldig hyggelige.  
Vi koser oss der. 
PS: Undertegnede har en forandring i boligsituasjonen våren 2020. Derfor trengs av og til flere frivillige til å 
organisere lunsjen. Det er et håp at alle petanquespillere sier JA til å organisere noen lunsjer når de blir spurt 
slik at kalenderen går opp. 

Erik Bergseter. 
 
Golf 

Golfgruppen har hver mandag, bortsett fra om sommeren og rundt juletider, arrangert 
golfkonkurranser på banen Le Provencal.  Det spilles 9 hull og avsluttes med hyggelig lunsj og 
premieutdeling. 

Mandagsgolfen er et lavterskel-tilbud for alle golfspillere med et etablert handicap, både nye golfere 
og de med mer erfaring.  Vi konkurrerer og premierer de beste resultatene og de som kommer nærmest 
flagget på ett hull. 

De to siste årene har over 70 NCA medlemmer deltatt på mandagsgolfen, men vi ser dessverre en 
synkende tendens på antall spillere gjennom året.  Vi er gjerne mellom 10 og 30 spillere som møtes hver 
mandag. 

I april spilte vi landskamp mot danskene, men denne gang ble vi slått med knapp margin.  Nykreditt 
var sponsor for konkurransen. 

Henvendelser og påmeldinger skjer til mandagsgolf@hotmail.com.  Ansvarlig for mandagsgolfen i 
2019 har vært Tor Dahl, Bjørn Ustad og Sigurd Eek-Pedersen. 

Sigurd Eek-Pedersen 
 
Barneklubben 

Anne Aschehoug har hatt ansvaret for Barneklubben også i 2019.  
Barneklubben har hatt et par møter, arrangert en vellykket 17. mai for barna og ikke minst var  

barnefamiliene v/Anne sammen om å arrangere juletrefesten 1. desember samtidig som de sto for barnas 
innsats under julegudstjenesten. 



 17. mai for barna ble feiret i år som i 2018 med picnic-lunsj i Parc des Bouillides i Sophia Antipolis. 
Det møtte frem 55 små og store, alle fint pyntet med norske flagg. Det var 17. mai tog og allsang, og felles 
buffet laget av foreldrene. 

Familielunsjen på Le Manoir de l'Etang i Mougins samlet 84 små og store. Fremover vil vi kalle 
denne generasjonslunsj for å markere at den er for alle og ikke bare familier.  

Juletrefesten ble vellykket også i år selv om det ble endel frafall grunnet uværet, med det samme 
flotte opplegget, som barnefamiliene selv stod for. Lokalene var flott pyntet, stort juletre innkjøpt, kaker, 
gløgg og norske pølser ble servert. 71 personer var møtt frem. Av de voksne var 25 medlemmer, det var 28 
barn og 18 ikke-medlemmer 

Adventsgudstjenesten ble holdt i kirken i Opio, og juletrefesten ble arrangert i kommunesalen like 
ved. Sjømannspresten vår i Paris, Magnus Hegland Ingvaldsen forrettet ved gudstjenesten.  
Liv Baden var også i år konferansier og Torkil Baden spilte under juletrefesten. Han var også organist i 
kirken.   

Styret v/leder har sammen med Liv og Torkil Baden vært med på møter i forkant og etterkant av 
juletrefesten for å kartlegge praktiske detaljer og har holdt kontakt med Barneklubben underveis. 

NCA har sagt seg villig til å støtte Barneklubben, også økonomisk, når det er nødvendig. 
Det har ikke vært nødvendig i året som har gått iom. at alle innkjøp ble dekket av inngangspenger, 
loddinntekter og offerpenger. 

  Anne Aschehoug 
 

 
Økonomi 

Regnskapet for 2019 viser et underskudd på EUR 2 290.-, mot 2 340.- i budsjettet. Arrangementer ga 
et lavere underskudd enn budsjettert, og administrative kostnader ble lavere. Trykking av medlemslisten i 
Norge medførte også en besparelse. På den negative siden er bortfall av annonseinntekter og tap på krav. En 
annonsør betalte ikke, og inkasso ga ikke noe resultat. 

Styrets mål er en sunn økonomi uten å samle vesentlig mere egenkapital enn det klubben har i dag.   
For 2020 regner vi igjen med annonseinntekter i medlemslisten og på hjemmesiden. 
Også i 2019 har Nykredit sponset petanque-aktivitetene. Klubben takker Nykredit for dette 

tilskuddet. I  2020 er forsikringsselskapet Generali v/ Eric Ribes sponsor. 
 For 2020 regner styret med en generell økning av kostnadene. Med økningen av kontingenten som 
ble vedtatt på årsmøtet i 2019 budsjetterer styret med balanse i 2020. 

Per Langballe 
  
Datasystemer 
           Klubbens nettsider har fungert godt og er stabile. Disse ble i sin tid utformet ved hjelp av Club 
Danois, og utvikling skjer ved hjelp av dataingeniør Lasse Tobiasen i København. Det er nå tid for å foreta 
noen små oppdateringer, mest på utforming på enkelte sider, men også på litt lenger sikt på de 
bakenforliggende systemer. 

Betalinger til klubben via Credit Agricole har fungert meget godt. Vi vil fortsette med denne 
løsningen og ser frem til at alle benytter kredittkort ved betaling. Systemet for påmelding krever 
medlemsnummer. Dette er delvis for å sikre seg at møtene er for medlemmer, og at ikke-medlemmer må 
inviteres av et medlem. Vi kan likevel lage arrangementer som er åpne for ikke-medlemmer. 

Bruken av medlemsnummer sikrer også riktige epost-adresser og telefonnumre. Hvis du er usikker på 
ditt medlemsnummer, finner du det i medlemslisten eller i medlemsregisteret under 
venstrespalte Medlemskap på nettsiden vår www.club-norvege.eu. Du kan også få nummeret tilsendt 
automatisk. Du kan også søke i hele medlemsregisteret gjennom å oppgi din epost-adresse. 

 
I tillegg til nettsiden har klubben også en side på Facebook: https://www.facebook.com/club.norvege/  

denne finnes ved å søke på Norvège Côte d'Azur på Facebook. Her vil det ofte legges ut flere bilder fra 
arrangementer som det ikke er plass til på nettsiden.  

 Svein Hveding 
 (som har tatt over ansvaret etter Dag Vidar Bautz’  bortgang) 
 



 
Filosofitime ved Tore Gunn Paulsen (til høyre) 

 
Filosofi 

Gjennom store deler av året samler Tore Gunn Paulsen interesserte til kåserier og samtaler om emner 
fra filosofiens historie. Samlingene blir annonsert på petanquelunsjen og er åpne for alle interesserte, men 
har begrenset plass siden de holdes i private hjem. 

 
Kirken 
            Adventsgudstjenesten søndag 1. desember var ved den sjømannsprest Magnus Hegland Ingvaldsen, 
Paris. Torkil Baden var organist, og Barneklubbens deltakelse var en viktig del av gudstjenesten. 

Etter fransk lov er kirkelig aktivitet atskilt fra staten og fra andre organisasjoner. I den franske 
grunnloven heter det at republikken respekterer alle trosretninger. Skille mellom stat og kirke ble innført på 
tilsvarende måte i Norge i 2017.  

NCA finner det naturlig å invitere den norske presten i Frankrike til sin forening. Sjømannskirken-
Norsk kirke i utlandet ser på besøk i NCA som en del av sin virksomhet.  

Gudstjenesten før jul utgjør en grunnleggende norsk tradisjon. Særlig fra barnefamiliene i NCA sies 
det at gudstjenesten med Lucia og julespill og den etterfølgende juletrefesten formidler viktige inntrykk til 
de fastboende små og store. Gudstjenesten og juletrefesten organiseres av NCA-styret og Barneklubben i 
fellesskap.  

I 2020 tas tradisjonen med Nordisk gudstjeneste opp igjen, og den finner sted palmesøndag (se 
årsprogrammet) 

Den svenske kirkens kapell i Cagnes-sur-Mer brukes av NCA-medlemmer til kirkelige handlinger 
som barnedåp. Konfirmasjonsundervisning foregår gjennom internett og ved samlinger i den norske kirken i 
Paris. 

 

         
Søsterklubber 

Vi er i stadig dialog med svenske Rivieraklubben og Club Danois. Rivieraklubben har ca. 3 000 
medlemmer og flere ansatte i eget hus i Cagnes-sur-Mer. 

 Club Danois har hatt en betydelig nedgang i medlemstall, ned til omtrent samme størrelse som 
NCA. Grunnen er at nye skatteforhold har fått mange dansker til å vende tilbake til Danmark. Klubben har 
måttet si opp sin fast ansatte sekretær, men fortsetter med medlemsbladet. 

Søsterklubbenes virksomhet er noe annerledes enn i NCA. Mens vi satser på færre arrangementer 
som samler en stor flokk, har disse mange arrangementer som vanligvis samler færre. 

Flere nordmenn er medlemmer av den svenske Rivieraklubben, som har en gunstig forsikring for 
sykdom og reise. Denne er forbeholdt medlemmer.   

NCA-medlemmer kan på eget initiativ melde seg på arrangementer til søsterklubbene uten å være 
medlem. Det er mye interessant informasjon på nettsidene deres: www.rivieraklubben.com og www.club-
danois.com. Påmelding skjer ved epost til klubben info@rivieraklubben.com og sekretariat@club-
danois.com.   
 
Møtelokale 
          Våre lunsjmøter har blitt holdt på Hõtel Beachcomber French Riviera i Sophia Antipolis. Hotellet har 



nettopp skiftet navn til Mouratoglou, etter Patrick Mouratoglou som driver tennisakademiet (med 34 baner!) 
samme sted. 

Vi har vært fornøyd med dette, og samarbeidet med hotellet går greit. Marion Gamain er vår 
hotellkontakt. 
 Vi vet at det hadde vært gunstig med et møtested nær buss og tog, men dette er dessverre vanskelig å 
finne. Styret tar gjerne imot forslag.  
 

14.mars 2020 
 

Torkil Baden Marion Gamain   Beathe-Jeanette Lunde Caroline Liard     
 

Liv Sonja Lyngaas Patuano         Nina Bugge Øyen   Per Langballe 
 


