Detta är en enkel sammanställning i datumordning.
Det är blandat med egna evenemang och även annan info på det vi vet är värt
ett besök.
Om någon vill arrangera eller komma i kontakt med andra medlemmar i
anslutning till något så hör av er.
Infon finns även till del under respektive region.
Synpunkter Bra eller dåliga mottages med största tacksamhet.
Ove Lindberg Ordförande
070-660 61 26 / ove@wingclub.se
Mycket nöje.

Classic Wingmeet i Lövånger Kyrkstad / 14-16 Maj 2021

BOKNINGNUMMER 210515.
Classic Wingmeet i Lövånger
Kyrkstad / 14-16 Maj 2021
Viktig info !
Gratis avbokning fram till ankomstdag pga
nuvarande omständigheter runt corona. Vid
ev symptom förutsätter vi att ni stannar
hemma.

Bokningsnr 210515
För planering av mat behöver vi veta hur
många medlemmar / icke medlemmar som
vill ha buffé fredagen resp lördagen.
Ingen info = Ingen mat !!!!

Följande boenden är prel. bokade.
Se Lövångers hemsida för mer detaljer.
http://www.lovangergarden.se
Ställplats / Campingplats med el för
husvagn eller husbil.
Finns färskvatten och latrintömning.
Dusch och Toalett kommer finnas via en
gemensam kyrkstuga på området.
Servicehuset är fn under renovering
Boende i stuga 1-4 pers
Inklusive sänglinne, frukost och
slutstädning
I dagsläget räknar man med frukostbuffé
i restaurangen, detta kan dock ändras vid
ev framtida restriktioner i samband med
corona.

150 kr/natt
5 platser prelbokade

Stuga 1 person
Stuga 2 personer
Stuga 3 personer
Stuga 4 personer

575 kr /
975 kr /
1 375 kr /
1 775 kr /

25 stugor prelbokade

natt
natt
natt
natt

Lövånger ligger längs E4 87 km norr om Umeå och 48 km söder om Skellefteå.
Här har vi lyckats täcka upp behovet av boende och camping, dessutom finns lämpliga
samlingslokaler att växa i upp till runt 100 personer.
Vi har preliminärt bokat varianter av boenden enligt info ovan.
Klubben har även bokat en av samlingslokalerna (Ryggåssalen).
Den är bokad från fredag kl 14.00 och även hela lördagen tills vi går ”hem”.
Incheckning sker mellan kl 14.00 – 20.00 både fredag och lördag.
Utcheckning sker söndag senast 12.00.
För er som kommer redan på fredagen så äter vi en middagsbuffé gemensamt i restaurangen,
klubben bjuder våra medlemmar på maten. (Ingår endast vatten till maten).
Barn upp till 12 år halva priset på buffén, barn upp till 5 år äter gratis.
Eventuella deltagare som ej är medlemmar betalar 175 kr / person.
Även på lördagskvällen bjuder klubben på mat i form av en middagsbuffé i restaurangen.
Eventuella deltagare som ej är medlemmar betalar även här 175 kr / person.
Man kommer även att ha biljardbaren öppen efter middagen.
Det kommer finnas personal på plats, restaurangen och baren har fullständiga rättigheter.
Vi kommer sannolikt även ordna lite underhållning via en glad trubadur i någon form.
Under lördagen kommer vi självklart att åka en redig sväng, uppgifter om var / när och hur
kommer framöver när vi planerat klart. Kommer att bli en enklare ”lunch” längs vägen.
Vi kommer ha med oss jackor, västar och annat från klubbshoppen och sen vill vi uppmana
våra medlemmar att ta med ev prylar och delar som ni vill sälja.
Vi ordnade ett litet swapmeet i Storstugan i Ullared och det såldes och köptes hej vilt ☺
Alltså ta med det som hör till vår hobby, delar / prylar / retro etc.
OBS ! Man får gärna ta med sig vänner till träffen och evenemanget i sin helhet, dock måste
även detta föranmälas med tanke på eventuell mat.
Observera återigen att klubben bjuder endast medlemmar på mat och ev andra omkostnader.
Bokning sker via följande alternativ. Ange bokningsnr 210515
Skicka ett mail till adress enligt nedan eller ring och boka.
Använd INTE knappen boka online på deras hemsida,
Mailadress: bokning@lovangerkyrkstad.se eller Telefon : 0913-102 03
Meddela även undertecknad när ni bokat och hur många.
ove@wingclub.se el. 070-660 61 26
Vi måste ha dessa uppgifter för att planera träffen i helhet.
Väl mött, boka på så slår vi Västerbotten med häpnad ☺
// Larsa & Anna-Karin
Kontaktpersoner NORR 070-323 46 71
// Ove & Anki
Kontaktpersoner MITT
070-660 61 26
Allt i skrivandets stund är inte hugget i sten, vi återkommer med löpande info via hemsidan
och mejl om vi anser det nödvändigt.
Mail vid eventuella frågor: info@wingclub.se

Classic Car Cruise Parade RIGA / 21-23 Maj 2021
OBS ! Datum flyttat från tidigare 28-30 Maj
För mer info och kontakt med arrangören se www.carparade.se

Västerås Summer Meet / 8 – 10 juli 2021
Mer info kommer när det närmar sig.

Wingträff i Ullared
20 till 22 Aug. 2021
Följande boenden är prel. bokade. Se
Ullareds hemsida för mer detaljer.
Campingplats med el för husvagn eller
husbil (På samma plats)
Område 200
Radstuga 1-4 pers
Ligger nära samlingslokalen.
Självhushållsstuga
Skogslänga, 1-4 personer. Lägenhet med
hotellstandard.
Ligger nära samlingslokalen. Sängarna är
bäddade, frukost och slutstädning ingår.

Bokningsnr 714151

280 kr/natt
5 platser förbokade.
895 kr/natt
15 stycken förbokade.
1-2 Personer 1025 kr/natt
3 Personer 1225 kr/natt
4 Personer 1325 kr/natt
20 stycken förbokade.

Träffen 2020 blev även den en fullständigt lysande tillställning, vi blev ca 70 personer med
drygt 30 bilar, alla var mig veterligt glada och nöjda vid hemgång.
Ange bokningsnr när ni ringer, meddela även undertecknad när ni bokat
och hur många, (ove@wingclub.se) 070-660 61 26.
Vi har bokat endast Radstugor, Skogslängor och camping preliminärt, vill man ha ett annat
boende t.ex. ett hotellrum så bokar man det själv och anger även där vårt bokningsnummer.
DET GÅR INTE ATT BOKA SPECIFIKA RUM, däremot har jag sagt att vi vill ha alla
boenden så nära storstugan som möjligt.
Vi har även fått 5 st campingplatser där både husvagnar och husbilar kan stå, de 5 platserna är
bokade intill varandra. Området heter 200 på Ullared.
På områdeskartan kan du se alla husvagns- och husbilsplatser och får en överblick över hela
Gekåsbyn. Campingplatserna 201 – 285 heter 200 området.

För er som INTE kunde basta 2020 för dom hade slarvat bort bokningen så har dom återigen
lovat fixa möbler, så vi har bokat den igen från kl 18.00 den 21/8 (lördag).
Vi har även nu bokat Storstugan från fredag kl 15 till söndag kl 15. Där bjuder klubben på
någon form av förtäring på lördagskvällen om Corona pandemin tillåter.
Det är förbjudet att ha hundar i Storstugan, vi missade det förra året och det kostade oss 1000
kr i sanering.
Fredagens mat kanske några också vill avnjuta tillsammans, dock betalar man detta själv.
Samlingslokalen har kök för dem som vill laga något på plats. Det går även att beställa mat.
En gemensam beställning på Pizza kanske.
Vi kommer att komplettera med mer detaljerad info löpande, det kommer bli en cruising även
vid detta evenemang, det blir våra medlemmar Fredrik Otterdahl och Jenny Samuelsson från
Varberg som lovat hjälpa till med den i år.
På återhörande.
// Ove & Anki / Tommy & Sandra

No Guts No Glory !!!!
Vi utgår ifrån Cruising på Åland 2021
16 - 18 juli 2021
Mer info kommer när det närmar sig.
Klubben har tänkt närvara vid Oldtime Cruisers årliga evenemang på Åland.
Vi, Sandra & Tommy, Anki & Ove har redan bokat rum på Övernäsgårdens Gästhem och
kommer att åka över på fredagen, den 16 juli.
Med tanke på att det har varit svår cruisingtorka under 2020 så räknar vi med en mindre
anstormning på det vi anordnar så boka boende och båt snarast möjligt. (Det är vårt tips)
Övernäsgårdens Gästhem ligger endast 2km från Mariehamn.
Tel +3581812525
Enklast sker bokning via Booking.com.
Länk för övrig info angående Övergården http://www.overnasgarden.ax
Ni kan självklart boka boende vart ni själva önskar på ön, men det vore kul med alla samlade.
Vi kommer uppdatera er löpande om evenemanget när vi själva får infon, upplägget på plats
är inte spikat i denna stund.
Håll koll på hemsidan ☺
Har ni några frågor eller funderingar så tveka ej på att höra av er!
// Sandra & Tommy
Tel 070-497 97 86
Alt. pysan76@gmail.com

