Rover klubbens Årstræf - 2018
Fredag d. 31.august - Lørdag d. 01 - Søndag d. 02. september.
Afholdes med base på Kerteminde DanHostel og det Nordøstlige Fyn

INVITATION

Velkommen
Rover klubbens ÅRSTRÆF er som i 2017
slået sammen med klubbens generalforsamling, som vi afholder fredag eftermiddag. Efter
generalforsamlingen kan vi koncentrere os om
samvær, biler, køreture, oplevelser, hygge og
så nyde den flotte natur og det forhåbentlig
gode vejr.

Fredag - arrangerer vi fælles spisning på
DanHostel med en 2 retters middag for de som
vil deltage i det.

Lørdag - Om formiddagen kan man vælge
mellem 2 muligheder - som begge ligger i
Kerteminde ca. 300 meter fra hinanden.

Efter stoppet kører vi videre til Mesinge hvor
vi slutter træffet med en fælles frokost i "Cafe
Kirkeladen " www.cafekirkeladen.dk
Tak for denne gang og på gensyn i 2019

OVERNATNING
Vi har pre-reserveret et antal dobbeltværelser
på Dan Hostel i Kerteminde. Værelserne er
alle med bad og toilet.
Prisen er DKK. 1.240,00 pr. person i dobbeltværelse eller enkeltværelse.
Prisen indbefatter:


2 overnatninger fredag til søndag inklusiv
morgenmad og linnedpakke/håndklæder



Fredag aften middag med 2 retter inkl. et
glas øl, vin eller vand.

Frokost spiser vi på Johannes Larsens museet



Efter frokost kører vi mod Langeskov hvor vi
besøger DK Classic Cars som sælger veteranbiler.
www.dkclassiccars.dk

Lørdag aften middag med 3 retter. Her
giver klubben drikkevarer under middagen.



Begge aftener er inklusiv kaffe med småkager og chokolade, som serveres i et hyggelokale.

Enten: Johannes Larsens museet
www.johanneslarsenmuseet.dk
Eller: Fjord og Bælt museet
www.fjordbaelt.dk

Vi slutter eftermiddagen med at køre rundt om
Kertinge Nor via Munkebo op til Lodshuse hvor indsejlingen til Odense Fjord er. Vi har
en kop kaffe med.
Sidst på eftermiddagen vender vi tilbage til
Danhostel Kerteminde for lidt afslapning inden vi mødes til festmiddagen.

Søndag - Vi kører en tur rundt på det nordlige Fyn op til Fyns Hoved hvor vi gør et stop
og nyder udsigten ud over Storebælt. Er vi
heldige kan der ses marsvin.
Vi kører igen sydpå til Stutteri ASK (som er
ejet af Lego familien) for at se rigtige 4 benede hestekræfter. www.stutteriask.dk

Priser for øvrige aktiviteter fremgår af skemaet på bagsiden, hvorpå der kan tilmeldes i forhold til hvor meget man vil deltage i.
VIGTIGT:
Du skal selv booke værelse og er ansvarlig for
betaling, evt. afbestillingsgebyr.
Det er efter først til mølle princippet og du kan
bestille på telefon: 65323929. Ved bestilling
skal du henvise til reservation 92839

BINDENDE TILMELDING SENEST
D. 15. JUNI 2018

Program:
Fredag d. 31/08:

Ankomst

Ca. 15

Ankomst til DanHostel i Kerteminde, Skovvej 45, 5300 Kerteminde

16.00 - ca. 17.30

GENERALFORSAMLING FOR ROVER KLUBBEN

18.30

Middag med 2 retter på DanHostel

Lørdag d. 01/09

Besøg på museer - dk Classic Cars - Lodshuse.

09.45

Afgang fra DanHostel til et af de to museer.

10.00

Johannes Larsen museet eller Fjord & Bælt museet

12.00

Frokost på Johannes Larsen museet.

13.15

Vi kører til DK Classic Cars i Langeskov. 15 km

14.30

Køretur rundt om Kertinge Nor via Munkebo op til Lodshuse,
som er indsejlingen til Odense Fjord Her drikker vi kaffe og
håber på fint vejr. 35 km.

15.30

Vi slutter dagen af med at køre tilbage til DanHostel. 15 Km
Herefter afslapning indtil

18.30

Hvor vi mødes til 3 retters middag på DanHostel,
og mon ikke der kommer konkurrence undervejs, så der skal
deles præmier ud.

Søndag d. 02/09

Fynshoved - Stutteri Ask - Cafe Kirkeladen.

10.00

Afgang på køreturen nordpå op til Fyns hoved med udsigt ud over
Storebælt. Der køres ca. 25 km

11.00

Vi kører sydpå til Stutteri Ask som er ejet af Lego
familien) for at se rigtige 4 benede hestekræfter. Der er ca.
15 km at køre.

12.30

Vi kører 5 km til Mesinge by og parkerer ved Cafe Kirkeladen.

13.00

Frokost på Cafe Kirkeladen hvor vi slutter træffet af.

TAK FOR DENNE GANG OG PÅ GENSYN i 2019

TILMELDING til ROVERTRÆF 2018:
KOPIER; UDFYLD,SCAN,OG SEND MED E-MAIL TIL :
Povl Graakjær
Jens Munk

povlgraakjaer@hotmail.com
jens@familienmunk.dk

Tlf. 2056 4946
Tlf. 2070 2605

JO TAK. Jeg / Vi deltager gerne i programmet som anført:
NAVN(E):

BIL (MODEL OSV. )

E-mail:

ARRANGEMENTER:
Jeg/Vi vil gerne deltage i nedenstående:
FREDAG: Deltager i Rover klubbens Generalforsamling
LØRDAG: Johannes Larsen museet
LØRDAG: Fjord & Bælt museet
LØRDAG: DK Classic Cars i Langeskov
LØRDAG: Frokost Johannes Larsen museet - weekendplatte
SØNDAG: Køretur op til Fyns Hoved
SØNDAG: Stutteriet ASK
SØNDAG: Frokost Cafe Kirkeladen, Pariserbøf a la kirkeladen
FREDAG: Middag 2 retter - hvis man ikke overnatter
LØRDAG: Middag 3 retter - hvis man ikke overnatter

Pris/pers. Antal
90,110,Est.125,-

Est.120,190,250,-

Frokost lørdag og søndag er excl. drikkevarer.
KLUBBEN OPKRÆVER INGEN PENGE. OVERNATNING, BESPISNING,
ENTRE'ER MV. AFREGNES DIREKTE AF DIG/JER PERSONLIGT.
DU/I BOOKER SELV OVERNATNING PÅ DanHostel info@dkhostel.dk
- tlf. +45 6532 3929 med bookingskoden: 92839
BINDENDE TILMELDING SENEST D.15 JUNI 2018 AF HENSYN TIL VORES EKSTERNE AFTALEPARTNERE.

