
Preliminärt program. Ankomst till DCC Camping, Rheindammstrasse 1, Kehl den 24 juni 
från kl 12.00. På kvällen välkomnande och samkväm. 
Program för den 25-26 juni står Bürstner för och kommer senare. 
Kehl ligger c:a 70 mil söder om Hamburg. 
Vi försöker ordna hundvakt, då vi kommer att vara borta 6-8 timmar från campingen. 

Alla medlemmar i Bürstner Husbils Club får / kan anmäla sig. Vid fler än 50 anmälda 
personer sker gallring enligt följande: 
1. Först de som var på fabriken 2018, därefter 2016 och därefter 2014. 
2. De som ej varit medlemmar i 2 (två) år. 
3. De som ej varit medlemmar i 2 (två) år men varit på en eller fler träffar. 
4. Datum för anmälan. 

En reservlistan kommer att upprättas om fler än 50 personer anmält sig. 
Sista anmälningsdag är den 30 april 2020. 
Pris per ekipage är kr 500:-. Campingavgiften, dryck vid avslutningskvällens middag 
och eventuell hundvaktsavgift ingår ej. Avgiften skall vara betald senast den 15 maj på 
bankgiro 564 - 8308 eller swish 123 29 045 97. Märk inbetalningen med Kehl och 
medlemsnummer. 
Avslutningskvällens middag består av förrätt, varmrätt och dessert. 
Har ni allergi eller något ni inte tål, meddela detta vid anmälan. 
Arrangör: 500 Kenneth Elfström och Ing-Marie Elfström Glamsjö. 
Anmälan: 
1.  Medlemsnummer: 
2.  Namn 1: 
3.  Mobil 1: 
4.  Namn 2: 
5.  Mobil 2: 
6.  E-post 
7.  Varit på fabriksbesök tidigare: Ja / Nej Om ja, när: 
8.  Matallergi    Ja / Nej Om ja, vad: 
9.  Har ni hund   Ja / Nej Om ja, hur många: 
10. Vill ni ha hundvakt (torsdag och fredag) Ja / Nej 
11. Vi godkänner att en ”telefonlista” över deltagarna delas ut till deltagarna, enligt 
      GDPR (dataskyddsförordningen). 

Anmälan till 500 Kenneth Elfström, 070 - 557 36 33 eller 500bhc@gmail.com 

VÄLKOMNA ! 

Inbjudan till Bürstner-fabriken i Kehl, den 24 - 26 juni 
2020. Det är 50 medlemmar i Bürstner Husbils Club 
som är inbjudna.

HUSBILS CLUB


