Lanz Bulldog træf i Brokstedt
Kr. Himmelfartsdag torsdag d. 26. maj 2022
Ifølge arrangørerne af træffet håber de på at kunne afholde træffet i år.
Sker der ændringer vil disse kunne ses på DVTK`s hjemmeside.
Så går turen igen i år til det årlige træf i Brokstedt, der jo som bekendt er et meget stort træf med masser at kigge på af
alt muligt. (3 - 400 traktorer, maskiner, biler osv.). Man regner med et besøgstal på 12 - 15000! Derudover er der et
kæmpe kræmmer- og stumpemarked, med alt lige fra knappenåle til flyvemaskiner. (Næsten da). Det er absolut værd
at bruge en dag på.
Der bliver opsamling som følger og husk vi kører præcis!!:
Kl. 06:00 Opsamling samkørsels-pladsen ved Scandic Hotel i Bramdrupdam Kolding
Kl. 06:25 Opsamling OK Hammelev
Kl. 06:40 Opsamling parkeringspladsen ved Jacobs Møbler, Rødekro
KL.07:05 Opsamling Poetzsch Parkeringsplads Padborg
Morgenkaffe i bussen undervejs - det påregnes vi kører lige igennem for at være tidligt fremme.
Kl. 08:50 Ankomst Brokstedt. Busserne vendes og parkeres helt oppe ved indgangen for at sikre nem returkørsel. Lågerne ind
mod skoven åbnes.
Kl. 11:30 - 12:30 Bussen er åben for afhentning/aflevering af madpakker og indkøb.
Kl. 14:45 Bussen åbnes for passagerer og indkøb.
Kl. 15:00 Afgang fra Brokstedt. Ikke fremmødte sørger selv for hjemtransport.
Kl. 16:30 Grænsehandel ved Poetzsch (ny tid - og sted forudbestemmes)
Kl. 17:15 Bussen åbnes for passagerer og indkøb.
Kl. 17:30 Busafgang. Ikke fremmødte sørger selv for hjemtransport. Hjemme ved Vejle/Kolding ca. kl. 19.
Turen koster kr. 265,-. inkl. et smurt rundstykke med kaffe/the - som betales i bussen. Der serveres en dram til morgenkaffen og
en øl/vand på turen derned. Husk meget gerne aftalte penge.
Bindende tilmelding senest søndag d. 8. maj til:
Keld Nielsen
Geert Hartvigsen

Tlf. 23 62 68 49
Tlf. 40 93 55 52

Tilmelding efter ”først til mølle” princippet. Alle kan deltage.
Husk at oplyse hvor du står på ved tilmelding.
HUSK pas og euro til entré. Hav gerne mundbind med da vi ikke ved om det skal bruges dernede.

