
Samarbetet med Campcation (se Nyhetsbrev nr 2 - 2022) blev lyckat. Nu 
fortsätter vi samarbetet och utökar perioden till den 30 juni. Samma rabatt 
och koncept.  

Boka camping & ställplats via Campcation 
Boka din semester på nordens största bokningssida för campingar och ställ-
platser. Här hittar ni allt från små och mysiga smultronställen till större 
etablerade semesterpärlor. Campcation erbjuder boenden för alla, här finner 
du campingtomter, ställplatser, tält, stugor och glamping i Sverige, Finland, 
Danmark och Norge. 
Slipp bekymmer med mejl, samtal och bokningsförfrågningar. Här bokas 
allting direkt. På datorn eller mobilen till bästa möjliga pris med support 
tillgänglig dygnet runt. 
I samarbete med Campation kommer vi att kunna erbjuda flertalet fantastiska 
rabatter under årets gång så håll utkik - nya erbjudanden kommer 
kontinuerligt! 
Ta del av detta erbjudandet 
Just nu 10% rabatt på ALLA campingar och ställplatser 
 *. Gäller bokningar för hela 2022 men måste bokas innan 30 juni. 

**************************************************************************************** 
 Valberedningen söker med ljus och lykta efter ledamöter till styrelsen 
då fleras mandatperiod går ut vid årsmötet. Kontakta någon i valberedningen, 
Bengt (1500), Margareta (304) eller Ing-Marie (500), deras telefonnummer 
står på hemsidan. 

**************************************************************************************** 

 Glöm inte att anmäla Er till klubbens 25-årsjubileumsfest och årsmöte 
på Romme Travbana, Borlänge den 16-18 september 2022. Anmälan på 
hemsidan. Till Er som redan anmält Er, glöm inte att betala, kr 600:-/person. 
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 Teknikträffen i Ullared blev en lyckad tillställning. Vi fick en information 
på Gekås om företagets historia och utveckling. Mycket intressant. Vi blev 
även bjudna på kaffe och kaka. På lördagen gick vi en tipspromenad och 
därefter stekte vi kolbullar på grillen, jättegott. Femton musikelever från 
Vesterhavsskolan i Falkenberg underhöll oss på kvällen med musik, sång och 
dans på temat ABBA, fantastiskt. Deras lärare hade ordnat en quis på 
fredagskvällen och sedan bjöds det upp till dans. Det var elevernas första år 
på musiklinjen, så vi funderar på att anlita dem nästa år igen. Då kommer de 
att vara ännu bättre. 
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