Yamaha XS 650 Klub Danmark
Indbydelse
Hermed indbydes alle medlemmer af Yamaha XS 650 Klub Danmark og andre interesserede til

XS Træf 2020
Birkely
Birkelyvej 2, Lorup, 4180 Sorø
www.facebook.com/birkely-863905007016890/
Træffet arrangeres af de sædvanlige på Djævleøen, og vi vil sørge for at rammerne for en fantastisk fest er tilstede.
Alt tilhørende et træf: Øl, sømblok, fantastisk mad, leveret af Linda og hendes stab (Smukke Lars og heftige Helle),
fællestur, øl, musik, generalforsamling, øl, rigelig drikkevarer, og ikke mindst masser af glade XS´ere.
Fredag 26-06-2020:
Kl. 14:00
Kl. 19:00
Kl. 20:00
Lørdag 27-06-2020:
Kl. 08:00 – 10:00
Kl. 10:00 – 10:15
Kl. 10:15
.

Træfpladsen åbnes og der kan mødes gamle og nye venner.
Fællesspisning med Lindas Lækkerier.
Musik med Allan Jarl Christiansens klimperier. (Elvis og Johnny Cash kommer)

Kl. 16:00
Kl. 16:05 – 19:00
Kl. 19:00

Lindas lækre fristelser / 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
Gourmet menu.

Søndag 28-06-2020:
Kl. 08:00 – 10:00

Rigtig dejlig morgenmad, og tårevædet afsked.

Tilmelding og betaling inden 14/06-2020. Mad og træf kr. 550,Tilmelding og betaling efter 14/06-2020. Mad og træf kr. 675,-

Spar kr. 125,- ved tilmelding i god tid
Der vil, også i år, blive trukket lod om en flot præmie blandt alle forhåndstilmeldte.
Der 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 rigeligt med sengepladser. Der er selvfølgelig mulighed for campere og slå telt op.
Træfgebyr (inkl. køje) kr. 100,00

Fuldkost kr. 450,00

Peter 44104300

Per 40897019

Telefonnumre arrangørgruppen
Anders Sovs 24907385 Claus 61775202

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

Arrangørgruppen glæder sig til at se rigtig mange nye og gamle ansigter til træffet 2020

