Yamaha XS 650 Klub Danmark
Indbyder hermed alle medlemmer af XS650 og SR500 klubben, samt XS650 og SR500 interessserede til
Træf 2018 på adressen:

SPEJD-NILØSE
Holmevejen 4, 4293 Dianalund
https://www.antvorskovdivision.dk/spejdniloese
Træffet foregår i år på Midtsjælland på kanten af Naturpark Åmosen. træffet arrangeres af Per, Peter,
Anders og Claus som vil sørge for at alt muligt tilhørende et træf vil være til stede:
Øl, sømblok, fantastisk mad leveret af Linda og hendes stab, fællestur, musik, generalforsamling, rigelige
mængder af drikkevarer osv.
Fredag 29-06:
Kl. 15:00
Kl. 19:00
Kl. 21:00
Lørdag 30-06:
Kl. 08:00 – 10:00
Kl. 10:00 – 10:15
Kl. 10:15
.
Kl. 16:00
Kl. 16:30 – 19:00
Kl. 19:00
Kl. 21:00
Søndag 01-07:
Kl. 08:00 – 10:00

Træfpladsen åbnes og der kan mødes gamle og nye venner.
Varm aftensmad.
Musikalsk indslag ved Get The Rythm som bla. Hylder Johnny Cash
Dejlig morgenmad.
Orientering vedrørende fællesturen
Afgang på årets fællestur..
Alle opfordres til at møde op ædru og med fuld tank ved starten.
Der vil være indlagt planlagte (og sandsynligvis også ikke planlagte) pauser undervejs, og efter
hjemkomsten serveres dejlig frokostbuffet
Klubbens årlige generalforsamling afvikles ifølge vedtægterne.
Hyggeligt samvær, og konkurrencer afvikles
Linda´s dejlige aftensmad
Hygge og sømblok
Rigtig dejlig morgenmad, og tårevædet afsked.

Arrangørerne vil gerne at så mange som muligt forhåndstilmelder sig.
Derfor vil der igen i år blive trukket lod om en flot præmie blandt alle som tilmelder sig

inden 1. juni 2018
Der kan indbetales på klubbens konto: reg.15 51 nr. 49 55 39 88 07 husk tydelig tilkendegivelse af hvem der
betaler og for hvad der betales for.
Der er ca. 24 indendørs sovepladser, de kan reserveres efter ”først til mølle princippet”. Der er selvfølgelig også
mulighed for at campere.
Træfgebyr kr. 100,00
Fuldkost kr. 425,00
Indendørs soveplads kr.75,00
Træfarrangører: Per, Peter, Anders og Claus. Tlf. Claus 61775202 eller clauseliasen@gmail.com
NYT - Det vil være muligt at betale med mobilpay på træffet i år - NYT

Husk: Træffets økonomi er i høj grad baseret på, hvad du køber så undlad derfor at medbringe
drikkevarer!

Arrangørgruppen glæder sig til at se rigtig mange nye og gamle ansigter til træffet 2018

