INDGANG TIL STALDEN

HYGGEHJØRNET

BARTENDEREN ER KLAR

Træffet vil finde sted i weekenden 29 – 31 januar 2021 og vil som de tidligere år
foregå i vores hyggelige festsal.

” Stalden”
Ringkøbingvej 259 6800 Varde

TEMA I ÅR
Også i år vil Flemming fra FB-camping service være her www.fbcampingservice.dk
Vi tager endnu engang, en snak om køleskabe, da der stadigvæk er en del der har
problemer, særlig i den varme sommer, vi kommer ind på gasflaske til påfyldning, inverter
fra 12 – 220 volt, solceller, så som pris størrelse, hydraulisk nivellering, så som pris, vægt
med mere. Og så noget om batterier AGM- Lithium pris og vægt og lader. Samt flere ting.
Og Palle som arbejder ved Flemming, vil også være her
Joan og jeg vil fortælle om de ture vi har tænkt os at for DACF medlemmer i 2021.
I kan ankomme fra fredag klokken 10.00, og der vil være mulighed for strøm til 25 biler.
I kan også få tømt toilettet, og få vand på.
Der er kaffe på kanden når i kommer.
Fredag aften kl. 18.30 får i dagens middag.
Lørdag middag er der pålægskagemand.
Lørdag aften kl. 18.30 - Stor Buffet - inklusive drikkevarer.
Der er rundstykker lørdag og søndag. 3 stk. per vogn
Kom og bliv lidt klogere, snakke med andre campere, få noget godt at spise og nyde det
sammen med os andre. Der er musikalsk underholdning lørdag aften.

Pris for denne weekend vil være. 469,00 kr. per person, plus 25 kr. per døgn hvis i
vil have strøm
Vi kan max være 40 biler

Tilmelding på tlf. 28302894 og kun tlf.
Sidste tilmelding er 15.01-2021, og indbetaling skal ske samtidig med tilmeldingen.
Indbetaling til konto. 5385 0000532847

Husk at skrive DACF nummer samt træf på indbetalingen.
Mange hilsener og på gensyn
Joan og Preben 2748

