INVITATION TIL DANMARKS STØRSTE VOLVOTRÆF

KOLDING VOLVO KLUBS 33. STORE TRÆF
DEN 7. SEPTEMBER 2019 VED SMIDSTRUP HALLEN · TIUFKÆRVEJ 3A, SMIDSTRUP, 7000 FREDERICIA
Der vil være en masse stadepladser med klubber, reservedele,
børneting, underholdning fra scenen og meget andet godt.
Entré v. indgang. Voksne 70,- kr. Børn under 14 år i følge med voksne gratis

NYT: Gratis camping - ingen gebyr i år!
HOPPEBORG TIL
Kl. 8.00 - 9.00
Morgenkaffe og rundstykker kan købes i hallen
FRI BENYTTELSE
			Opstilling af stadepladser
HELE DAGEN!
Kl. 9.00
Træffet åbner - Stadeopstilling skal være på plads
Kl. 9.00 - 13.00
Bedømmelse af bilerne. Stemmesedler skal afleveres inden Kl. 13
Kl. 9.30 - 14.00
Børneaktiviteter
Kl. 12.45 		
Overrækkelse af præmier til børnene i diverse børnekonkurrencer
Kl. 13.00 		
Auktion over udvalgte sponsorgaver, kom og byd,
både dansk og hollandsk auktion
Kl. 15.30
Der sættes flag i forruderne på de biler der har vundet præmier
Kl. 16.15		
Overrækkelse af særlig stor præmie efter lodtrækning,
			
bliv, du er måske den heldige
Kl. 16.30
Overrækkelse af præmier og pokaler, vinderbilerne vil være markeret
i forruden og føreren bedes holde sig klar.
Er bilen ikke på pladsen vil præmien tilfalde den næste på listen.
Kl. 17.00		
Træffet afsluttes -Tak for i år
Kl. 18.30
Der serveres en stor buffet, til kun 130,- kr. som skal forudbestilles.
			
Efterfølgende afholdes auktion, dans og musik i hallen.
OBS: Medbragte drikkevarer må ikke nydes i hallen.
HUSK! Spisebilletter skal bestilles til aftenens fest i hallen

Kl. 8.00 - 10.00
Kl. 10.00 - 12.00

Morgenmad i hallen
Vi ser gerne alle giver en hånd med ved oprydning på pladsen.
Hold venligst området omkring telt/vogn rent.

Yderligere information vedr. træffet fås ved henvendelse til Thomas Jørgensen Tlf. 25 747 240
Der tages forbehold for evt. ændringer i programmet.
Deltagelse og ophold på pladsen er på eget ansvar!
Kørsel på pladsen: MAX 10 km/t. VIS HENSYN!

Vel mødt til alle!
Se kort på www.koldingvolvoklub.dk

