Inbjudan Höstträff och Årsmöte 2021
Adria Club Syd inbjuder till höstträff och årsmöte på Lagunen camping Strömstad
Helgen 3/9-5/9
Med reservation för folkhälsomyndighetens rekommendationer!

Träffschema (preliminär)
Fredag 3/9
Inkörning från kl. 13.00
Anmälan hos träffvärden för att få välkomstlott.
Korvgrillning, klubben bjuder på korv och bröd, kl. 18.00, tag med det ni vill dricka.
Samling i tältet när vi har ätit klart, för trevlig samvaro och information.

Lördag 4/9
Fria aktiviteter.
Kl. 15.00 Årsmöte
Kl. 18.00 serveras en kall buffé, ta med egen dryck, glas och bestick.
18.30 när vi satt oss med det goda kallskurna kommer Fredrik Lundqvist att spela och sjunga
trevliga sommarlåtar av Taube och Cornelis bland annat.
Lotteridragning.
Vinst endast vid närvaro!

Söndag 5/9
Kl. 10.00-11.00 kaffe och bulla i tältet.
Utcheckning senast kl. 12.00.
Tack för denna gången vi ses till våren.

Träffavgift 125 kr. per person betalas in vid anmälan till Jan Erik Antman.
Varbergs Sparbank 8388-1, 4 020 943-9 eller swish 073-808 40 65.

OBS: Säg till om några allergier förekommer!
Anmälan senast 8/8 2021 till
Jan Erik Antman 070-808 40 65 janne@veddige.se eller Inger Antman 070-595 11 71
Vid anmälan ange namn, antal personer, medlemsnummer och mejladress.
Anmälan är bindande efter inbetald träffavgift.

OBS!
TÄNK PÅ ATT NI SJÄLVA BOKAR CAMPINGPLATS PÅ LAGUNEN CAMPING
STRÖMSTAD.
Skärbygdsvägen 40
452 79 Strömstad
Tel. 0526-755000 (Receptionen)
Tala om att ni ska till Adria Clubs träff för att få tillgång till clubens avtal.
300:-/natt på 500 området, gräsplatser med el och fri wi-fi.
340:-/natt på Husbilsparken, vatten och utlopp för gråvatten och fri wi-fi.
355:-/natt på 400 området, vatten och utlopp för gråvatten och fri wi-fi. Nygjorda lite större
platser.
Ni har möjlighet att bo 3 nätter och betala för 2.
Ni får gratis dusch.
Ni får fri bokningsavgift (kostar annars 150:-)
Vill ni stå tillsammans är det smidigast att en bokar båda platserna samtidigt.
Fakturan från campingen kommer att skickas under Augusti.
Hitta hit.
N58°54,8’ E11°12,3’
58.913544, 11.205093
Vi kommer att finnas på plats f.o.m. torsdag eftermiddag
Träffvärdarna
Janne och Inger
Lennart och Anders
Hälsar alla hjärtligt välkomna.

