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Vis Forrige Tema :: Vis Neste Tema  

Av Innlegg

Jacob 
Sosial Citroën-venn 

 
 
 
Ble Medlem: 03 Sep 2006 
Innlegg: 125 
Bosted: Hagan/Nittedal 

Skrevet: Torsdag 15 Mai 2008, 12:35    Tittel: LHM-fellestreff på Gol

Det 3. LHM-fellestreff går av stabelen på Gol camping fra fredag 29. august til søndag 31. august 2008!! 

  
Mer info kommer... 

_________________ 

Mvh Jacob  

 

'LHM er ikke det verste man har, og om litt er kaffen klar'

Til Toppen   

Jacob 
Sosial Citroën-venn 

 
 
 
Ble Medlem: 03 Sep 2006 
Innlegg: 125 
Bosted: Hagan/Nittedal 

Skrevet: Søndag 03 August 2008, 13:40    Tittel: 

Det nærmer seg datoen for det 3. LHM-Fellestreff, fredag 29.august til søndag 31.august!   
Gol Camping er fint beliggende like syd for Gol sentrum, med felles sanitæranlegg av god standard, lite 

svømmebasseng, hyggelig kro m/liten butikk... ...og enda hyggeligere LHM-gjester...   
Som vanlig i LHM-sammenheng, ingen treffavgift, intet medlemskap!  

 

Påmeldingsinfo m.m.:  

Viktig: Husk å oppgi "Citroëntreff" når du bestiller!  

 

Gol Camping  

Telefon 32074144  

Fax 32075396  

E-post gol@pluscamp.no  

Internett www.golcamp.no  

 

Priser:  

Apartment: 1.200,- pr døgn / 2.400,- f.o.m. fredag t.o.m. søndag  

Campinghytte: 600,- døgn / 1.200,- fredag-søndag  

Teltplass: 235,- døgn / 470,- fredag-søndag  

Campingvogn: 215,-/235,-/255,- døgn / 430,-/470,-/510,- fredag-søndag  

 

Innsjekking m.m. fra fredag ettermiddag.  

Vi kommer tilbake ang. program osv. senere -  

velkommen til LHM-Fellestreff, alle Citroënvenner!  
_________________ 

Mvh Jacob  

 

'LHM er ikke det verste man har, og om litt er kaffen klar'

Til Toppen   
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Bosted: Hagan/Nittedal 

Skrevet: Søndag 10 August 2008, 12:36    Tittel: 

Program  

 

Fredag 29. august:  

Fra 16:00 innsjekking -  

OBS at resepsjonen på Gol Campingsenter ligger på sørsiden av RV7 (mot Hallingdalselva).  

Fellesaktivitene under treffet vil foregå på den andre siden av riksveien, på "Øya" nederst på 

campingplassen.  

Vi setter opp treffteltet, etterhvert fyrer vi opp langgrillen - i beste LHM-ånd: Sosialt samvær til utpå 

kvelden (natta?  )   
 

Lørdag 30.august:  

Innsjekking for de senere ankommende.  

Fra 10:00: (OBS værforbehold) Bilvask, puss & gnikk på stoltheten (bilen, vel å merke  ).  
Vi deler tips og synspunkter!!  

12:00: Bilutstilling nede på Øya - skjønnhetskonkurranse (bilene, ikke eierne, heldigvis)  

13:00: Oppstilling og avgang pr kortesje via Gol sentrum (vi må jo vise oss fram!)  

Svevetur til egnet utfluktsmål for inntak av lunsj (husk å ta med matpakke m.m. - intet organisert 

fellesopplegg, hva mat & drikke angår...)  

Ca 17:00-18:00: Vi lander på campingplassen igjen og fyrer opp grillen.  

Sosiale aktiviteter - LHM-NM i gasskulekasting    m.m.  

Hyggelig samvær til utpå kvelden (natta?  igjen)  .  
 

Søndag 31. august:  

10:00 Vi samles på Øya, treffteltet pakkes ned ved tradisjonell, god norsk dugnadsinnsats - på tide å 

bryte opp, takk for treffet og god tur hjem igjen!  

 

Forslag til aktiviteter m.m., synspunkter osv tas imot med takk -  

send meg gjerne uansett en e-post til jacobsden@hotmail.com hvis du blir med på moroa!  

- det kan være greit å få en indikasjon på hvor mange vi blir...   
 

...og husk å oppgi "Citroëntreff" ved innbooking til Gol Camping!  

 

Vel møtt, Citroëntusiaster i alle aldre, størrelser og fasonger m/ditto Citroëner!!  

Som vanlig i LHM-sammenheng:  

Alle velkomne, uansett Citroënmodell, intet medlemskap, ingen treffavgift!  
_________________ 

Mvh Jacob  

 

'LHM er ikke det verste man har, og om litt er kaffen klar'

Til Toppen   
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Du kan ikke svare på temaer i dette forumet 

Du kan ikke endre dine egne innlegg i dette forumet 
Du kan ikke slette dine egne innlegg i dette forumet 
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