Uitnodiging voor het
Zomerweekend 2018
en de 41 ste Trollrally.

In 1978 is onze Club “Saab Freunde Erftkreis “opgericht. Daardoor kunnen we in 2018 het 40 jarig Jubileum vieren.
In dit jubileumjaar willen we het zomerweekend en de troll-rally in de buurt van Kerpen organiseren.
We willen jullie de omgeving van Kerpen, Aachen, Koln en de Eifel laten zien.
Met Burg Obbendorf denken we een passende lokatie gevonden te hebben, waar we jullie graag willen ontvangen.
Ook de Team van Burg Obbendorf ,de familie Muller heet jullie van harte welkom.

Zoals gewoonlijk starten we op vrijdagmiddag .(11 mei 2018).
We zullen s'middags een rit organiseren waarbij we het verkehrsubungsplatz Julich zullen bezoeken.
Zaterdagmorgen starten we met een wandeling incl koffiepause.
s'Middags start de Troll-Rally vanuit de Burg Obbendorf , met aankomst in de vroege avond.
Na het avondeten zal de prijsuitreiking plaats vinden .
Zondagmorgen zal er een saab onderdelenmarkt georganiseerd worden. Handelaren en verkopers zijn van harte welkom.
Er zijn geen kosten aan de onderdelenmarkt verbonden, wel graag vooraf aanmelden!!

Kosten voor het gehele weekend , 2 overnachtingen incl ontbijt , gezamenlijk avondeten op de vrijdag en zaterdag , en
koffiepause op zaterdagmorgen en tevens de troll-rally op zaterdagmiddag zijn
€ 170,00 pp / 2 Persoonskamer, € 200,00 pp / 1 Persoonskamer
Voor deelname aan de Troll-Rally gezamenlijk avondeten en 1 overnachting op zaterdag zijn de kosten
€ 100,00 pp / 2 Persoonskamer, € 115,00 pp / 1 Persoonskamer
Zoals gewoonlijk is het mogelijk om reeds op donderdag te arriveren.er zijn diverse kamers reeds gereserveerd.
Kosten voor de extra overnachting zijn
€ 55,00 pp / 2 Persoonskamer, € 70,00 pp / 1 persoonskamer
Alle consumpties bij het avondeten zijn voor eigen rekening.
Voor aanmeldingen gelieve het bijgevoegde inschrijfformulier te gebruiken.
Einde inschrijfdatum is 3 Mei 2018. Betaling dient 15 April 2018 voldaan te zijn.
Graag willen we allen Clubleden en Saab vrienden uitnodigen .
Saab Oldtimers of Youngtimers
Allen van Harte Welkom
Saab Freunde Erftkreis

Zusammenfassung
10.5. Anreise Optional

11.5. Anreise zum Treffen ab 11:00 Uhr
11.5. Verkehrsübungspark 15:00 Uhr
12.5. Start der 41. Troll-Rallye 12:00
Uhr
12.5. Abendveranstaltung 19:00 Uhr
13.5. Ersatzteilemarkt 9:00 Uhr

Saab-Freunde Erftkreis
Burgstr. 44
50171 Kerpen
E-Mail: wilhelm.volk@saabfreunde.de
Tel.: 02237/53238

-

Anmeldung
Hiermit melden wir uns verbindlich Zum Sommerwochenende und der 41. Troll-Rallye der Saab- Freunde
Erftkreis an.
Uns ist bekannt, dass unsere Teilnahme auf eigene Verantwortung, Gefahr und Risiko erfolgt.

Name:

Vorname:

Fahrer

Name:

Vorname:

Beifahrer

Anschrift:

Ort:

Das Auto:

Pol.-

Saab
MY:

Kennz:

E-Mail:
Gewünschte Variante bitte ankreuzen.
Teilnahme an der Ausfahrt, ohne Übernachtung
Teilnahme an der Ausfahrt mit Übernachtung am Samstag
Teilnahme am Komplettprogramm, Freitag/Samstag
Zusatzübernachtung am Donnerstag
Anreisedatum:
Wünsche:

Unterschriften:

Abreisedatum:

