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

PRELIMINÄRT 14-16 MAJ 2021
Vi återkommer med nya uppgifter samt nytt bokningsnummer när det är dags.

Classic Car Cruise Parade RIGA / 28-30 Maj 2021
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

