
ShOCDK LANDSTRÆF OG GENERALFORSAMLING 2019 

 

Ta’ på træf igen, nu er det tid at ta’ ud på træf igen…  

 

Jeps, det er nemlig snart tid til klubbens årlige landstræf og generalforsamling, som i år finder sted på  

MC-CampFyn ved Ringe, i weekenden den 5. til 7. juli. 

 

OVERNATNING 

Der er forskellige muligheder for at overnatte inden døre: værelse, hytte eller køjerum. Vil man det, skal 
man selv kontakte camp’en for at booke… hvis man da ikke allerede har gjort det ;o) …og man må gerne 
lige give besked om, at det er Shadow-arrangementet, man skal deltage i. 

Vil man overnatte i telt, er det ikke nødvendigt at booke på forhånd, ”camp-fatter” Kim har lovet, at der 
nok skal være plads til os. 

 

MAD OG DRIKKE 

Der er mulighed for at bestille morgenmad, som består af rugbrød, franskbrød, rundstykker, ost, 
marmelade, pålæg, og selvfølgelig kaffe og te; pris 50 kr. pr. dag.                                                        
Morgenmad skal ikke bestilles på forhånd – man giver bare besked ved ankomst. 

Aftensmad skal til gengæld bestilles OG betales forud, da den købes udefra, og der skal bestilles 
minimum 10 kuverter, for at det kan lade sig gøre. 

Menuen er som følger: 

Fredag – gryderet; pris 120 kr. 

Lørdag – buffet bestående af 3 slags kød, 2 slags kartofler, salat, dressing og brød; pris 150 kr. 

Egne drikkevarer må ikke medbringes i ”drivhuset”. Til gengæld kan man købe almindelig øl, diverse 
special-øl, vin, spiritus og vand i baren til meget rimelige priser.   

 

TILMELDING OG BETALING 

Overnatning:  Bestilles (indendørs overnatning) og afregnes individuelt med camp’en.  

Morgenmad:  Bestilles ved ankomst og afregnes individuelt med camp’en. 

Aftensmad:  Bestilling og betaling til Marianne (148) senest fredag den 28. juni.                                 
Send gerne en mail med din bestilling til mariannerosenvinge65@gmail.com; betaling 
helst på MobilePay til 61 11 08 38, og ellers ved overførsel til konto: reg.nr. 7890, 
kontonr. 4171358. Husk at opgive navn ved betalingen :o) 

 

 

VEL MØDT TIL EN HYGGELIG WEEKEND I SKØNNE RAMMER I DET MIDTFYNSKE!! 
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