Tydingesjöträffen 10 till 13 maj
Välkomna till Årets gemensamma husbilsträff vid Tydingesjöns Nöjesplats.
Onsdag / Torsdag
Ni kommer när Ni har möjlighet , Vi tar emot er när Ni än kommer.
På torsdagen från kl 15.00 går vi en tipspromenad med start från
Delfinbussen, efter tipsrundan är det dags för en sillamacka /korv i
silla ludan. Från kl 17 är det den återkommande MC träff på området.
Kl ca 18 Samlas vi för gemensam måltid , då är även grillen tänd.
Fredag
Kl 8.30-09.30 Kaffe och fralla i kafeterian .
Kl 17.00 Middag i danslokalen. Prisutdelning tipsrundan.
Kl 20.00 Dans till dansvänlig orkester tillsammans med Nöjesplatsens
övriga gäster.
Lördag
Kl 8.30-09.30 Kaffe och fralla i kafeterian.
Kl 10.00 Utflykt. Årets utflykt går till Killebergs kättingfabrik samt
Lanthandel i Loshults hembyggds museum kostnad 50 inkl bussresan.
Kl ca 18 Samlas vi för gemensam måltid, då är även grillen tänd.
Söndag
Kl 8.30-9.30 Kaffe och fralla i kaffeterian. Vi tar adjö av varandra och
avslutar för denna gången..
På platsen finns kiosk, fiske, minigolf, gasol, båtar till uthyrning samt en
vacker badplats.
Tillgång finns också till toalett, dusch, vatten, latrintömning. Ett fåtal
elplatser finnes, till en extra kostnad av 50 kronor per dygn, elen betalas
tillsammans med anmälningsavgiften.

Priset för alla 4 dagarna är vuxen 600 kronor och barn under 12 år 200 kronor.
I detta ingår camping med 3 frukostar, dans med supe och nattakorv, tippsrunda med sillamacka/korv.
OBS! För att alla skall få plats på ”vårt” område har vi begränsat deltagarantalet till 50 fordon.
Anmälan, som är bindande, senast den 9 april 2018. Senaste inbetalning 16 april 2018 till bankgiro 5464-9017.
Glöm ej att skriva Ert/Era namn och medlemsnr på inbetalningsavin.
Vägbeskrivning: Hässleholm-Broby (väg 119) skyltat Tydingesjön.
Kristianstad-Växjö (väg 19) vid Broby skyltat Tydingesjön.
Välkomna att anmäla er till Ango Pedersen (2625) MHC 2625 Tel 044-41443 mobil 070-2145707.
Våra Danska vänner anmäler sig till Ole Smidt (3355) Tele 21428223.
HBV are anmäler sig till Eva och Magnus Stjernqvist HBV 57 mobil 070-2090451.
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