
 
Selvom du allerede tidligere har læst meget om Generalforsamlingen og det det flotte Årstræf 2017 – så 

skal du allerede NU til at tænke på planlægningen af næste årstræf i 2018! 

 

Som det fremgår af overskriften er det i 2018 Fyn, der står for planlægningen og afviklingen af det 

kommende årstræf – og vi takker for invitationen og glæder os allerede nu til at komme til det altid 

smukke Fyn! 

 

Vi har modtaget følgende invitation fra Gunnar Schroll, og som du kan se, skal der træffes en hurtig 

beslutning, hvis du vil være sikker på at få plads på den valgte campingplads. 

 

Gunnar har en foreløbig reservation af alle deres hytter: 

 

      -    3 stk. uden køkken og bad   2-4 personer pris 350 kr./døgn - selvrengøring 

      -  15 stk. med køkken og bad   4-6 personer pris 675 kr./døgn – selvrengøring 

        

          Strøm afregnes separat. 

 

           
 

             
 

Hvis du ønsker flere informationer eller indtryk af campingpladsen, så kan du gå ind på deres hjem-

meside:  http://www.kertemindecamping.dk/kontakt/ 
 

Endelig bestilling af hytter inden 1.  januar 2018 direkte til campingpladsen. Tlf.  6532 1971  

Først til mølle princippet! 
 

Der er mulighed for at benytte campingvogn eller telt.   

Hvis det ønskes, kan jeg levere en gasgrill til maden fredag aften. 

 

     Årstræf 2018:  18. -19. august i Kerteminde 
 

Tekst: Gunnar Schroll 

                                                       Oplæg og & fotos: Keld Langøe 

  

http://www.kertemindecamping.dk/kontakt/


 

 

                                                                             

 
Amanda venter på os 

 Tilmelding til Gunner Schroll på tlf. 2785 1953.                                   
 

  
 Byens flotte havneparti.  Det er svært at gøre det kønnere, men hvis hele pladsen bliver fyldt med  

 flotte gamle Renault´er – så vil det være et godt forsøg! 

 

                    
 

Morgenmad lørdag    
 

Sandwich til frokost 
 

Aftensmad lørdag og morgenmad søndag.    

     

                                                   Kr. 300,00 pr. kuvert. 

 

Kerteminde er underforsynet med overnatningsmuligheder, så  

derfor er det en fordel at  

bestille hytter i god tid, og evt. fylde hytterne op. 

 

Vandrehjemmet er optaget, men der kan måske findes flere steder 

uden for byen. 
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