Citronisternes Sommertræf på Roskilde Camping
17. - 18. og 19. august 2018

Årets sommertræf foregår på Roskilde Camping fra fredag til søndag med stumpemarked lørdag
(meld lige hvis du kommer med noget).
Lørdag aften giver klubben festmiddag til medlemmerne. Vi ser gerne, at ikke medlemmer
deltager, men så tillader vi os at opkræve et gebyr på 125 kr. pr. næse. For børn er det gratis.

Vi håber at se rigtig mange Xantia’er og CX’er, så vi kan fejre Xantias 25 års jubilæum og CX-clubs
15 års fødselsdag med manér. - Berlingogruppen er også inviteret + selvfølgelig I andre CITROËNtosser samt vore udenlandske venner.
Du er også velkommen til at komme forbi og vise din bil, se andre skønheder eller måske få et godt
råd og en god snak.
Vi har forhånds reserveret 10 pladser, men hvis du selv reserverer plads, har vi reservations nr.
10281, så kommer vi til at ligge sammen. Hvis du ikke er til camping, kan der reserveres hytter på
pladsen, på 46 75 79 96.
Træffet er gratis bortset fra gebyr til campingpladsen - klubben er vært med morgenbrød lørdag
og søndag samt festmiddag lørdag aften
Hvis du ikke overnatter, men gerne vil deltage i festmiddagen, vil vi gerne vide det på forhånd.
Tilmelding til Kjeld på telefon 60 88 37 23.
Program:
Fredag:
Træfpladsen er åben fra kl. 13.
Det er selvfølgeligt muligt at komme
før, men så må man selv aftale med
campingpladsen.
Efter vi er blevet installeret i telte og
campingvogne, hilser vi på og sparker
lidt dæk - om aftenen tændes grillen
ved træf teltet for medbragt mad og
fællesspisning, hvis man har lyst.

Vel mødt Citroenisterne

Lørdag:
Kl. 8 til 10 udlevering af morgenbrød i teltet og
mulighed for fællesspisning.
Dagen byder ellers på stumpemarked og tur til
Roskilde.
Kl. 19 festmiddag i træf teltet.
Søndag:
Kl. 8 til 10 udlevering af morgenbrød i træf teltet og
mulighed for fællesspisning
Kl. 10 til 12 oprydning og tak for i år.

