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.

6 – 7 April
Årsmöte

2019

Vi håller som vanligt vårt årsmöte på Birka Paradise. Vi åker lördag den 6 april,
och kommer tillbaka söndag den 7 april.
Båtresa och hytt bokar du själv hos Birka, tel 08-702 72 00, eller via deras
hemsida www.birka.se. Birka har anslutningsbussar från ett stort antal orter i
landet, så passa på att boka även det om du inte vill åka egen bil.
Om ni tycker som vi, att det är trevligt att äta gemensamt, så måste ni i
samband med beställningen uppge bokningsnummer 11133903. Annars
hamnar man säkert vid ett eget bord långt från övriga klubben.
Tänk på att beställa resan i god tid!

14 – 16 Juni
2019
Classic Car Cruise Parade
Årets resa till RIGA går av stapeln 14-16 juni.
Alla bilplatser är redan uppbokade!! Men även om man inte får med bilen så
boka och åk med, det finns hytter kvar. Boka via
www.carparade.se

3 Juli
2019
Wingträff i Lyckebo
Wingträff hos Ove & Anki Onsdagen 3 Juli, som vanligt dagen innan Västerås
Summer Meet.
Ove Lindberg 070-660 61 26

4 – 6 Juli 2019
Västerås Summer Meet 2019
Klubben finns längs säljgatan, samma ställe som förra året.
Vi har även klubbparkeringen rakt bakom talet som sist.
Vi kommer även i år att närvara gemensamt med Klubb GM Nordiska och
Classic Chevy Club Of Sweden
Vid frågor ring Ove Lindberg
070-660 61 26

21 – 28 Juli
2019
Böda Sand Vecka 30
Mellan 21 – 28 juli kommer Ove & Anki med ett antal medlemmar befinna sig
på Böda Sand Camping / Öland. Vi kommer under den veckan ordna någon
form av sammankomst i närområdet eller inne på campingen, vi återkommer
med mer info längre fram.
Är man sugen så går det alltid att boka boende om det finns plats, är man av
någon anledning i närheten så vet ni var vi finns. Det är bara att slå en signal.

30 Aug – 1 Sep 2019
Wingklubben till Ullared
Boka NU ! Avbokning kan ske så sent som 1 månad innan ankomst.

Wingträff i Ullared
30 Aug till 1 Sept. 2019
Följande boenden är prel. bokade. Se
Ullareds hemsida för mer detaljer.
Campingplats med el för husvagn eller
husbil
Avstånd till samlingslokal 500 m
Radstuga 1-4 pers
Ligger nära samlingslokalen.
Självhushållsstuga
Mycket prisvärt och bra boende.
Parhus 2+2 personer med delad
WC/dusch
Avstånd till samlingslokal 400 m
Självhushållsstuga
Skogslänga, 1-4 personer. Lägenhet med
hotellstandard.
Ligger nära samlingslokalen. Sängarna är
bäddade, frukost och slutstädning ingår.
Hotellrum 1-4 pers
Avstånd till samlingslokal 1000 m

Bokningsnr 456741

240 kr/natt

755 kr/natt

595 + 595 kr/natt

1-2 Personer 995 kr/natt
3 Personer 1195 kr/natt
4 Personer 1295 kr/natt
1-2 Personer 1095 kr/natt
3 Personer 1570 kr/natt
4 Personer 1630 kr/natt

Nu har vi satt ner foten och tar oss längre söderut, det drar förhoppningsvis lite fler
medlemmar nerifrån. Det är inte så enkelt att hitta ett träffställe där man kan täcka upp alla
typer av boende, camping / stugor / hotell / konferenslokal etc etc, detta dessutom till
rimliga kostnader.
Vi har prelbokat ett antal varianter av boenden enligt ovan.
Ange bokningsnr när ni ringer, meddela även undertecknad när ni bokat och hur många, då
blir det enklare att planera träffen i helhet. (ove@wingclub.se) 070-6606126.
Klubben har dessutom bokat en stor gemensam samlingslokal, Storstugan, från fredag kl 15
till söndag kl 15. Där bjuder klubben på någon form av förtäring på fredagskvällen.
Man har också möjlighet att beställa dit frukost för 60 kr per person för dem som vill.
Lördagens middag vill vi säkert också 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.
I nästa nr av tidningen går vi ut med mer detaljerad info, det kommer bli en utflykt som
alltid, det finns diverse aktiviteter och en hel del kul att hitta på ☺
På återhörande.

