
Sommarträff Svenska IH-klubben
10-11 juli 2021

25-årsjubileum
Som en del av vårt 25-årsjubileum 2021 arrangeras efter FHM:s alla restriktioner vår

årliga sommarträff i nordvästra Skåne med festmiddag och samlarbesök.

OBS! Vi begränsar deltagarantalet till MAX 50 PERSONER och anmälnings-
ordningen gäller: Först till kvarn. Anmäl dig direkt!

Arrangemanget sker under de nu kända rekommendationer som FHM gett gällande från 1 juli.
Skulle förutsättningarna ändras så att det påverkar möjligheterna att genomföra Sommarträffen,

kommer detta att meddelas omgående via vår hemsida: www.ihsweden.com
Håll dig uppdaterad! Hotellbokningar kan annulleras kostnadsfritt t.o.m. 1 juli,

om myndighetsbeslut omöjliggör arrangemanget. Annars är anmälan bindande fr.o.m. 20/6.

Program

Lördag 10 juli

13.00 Samling på Viarps Gårdsmuseum, Äskatorpsvägen 25, Härslöv.
 Familjen Persson öppnar portarna och ställer fram kaffekorgen.

15.00 Avfärd mot familjen Wilsson, Landskronavägen 360, Saxtorp.
 Anders och Ingrid öppnar skattkammaren. Vi får sparka på däcken
 och beskåda många ovanliga traktorer.

17.00 Avfärd mot Ängelholm och Hotell Flottiljen på gamla F10, numera Valhall Park.
 Stjernsvärds allé 66, för incheckning.

19.00 Middag, 2-rätters med sittning vid 4-personers bord. Därefter samkväm med lotteri,
 video och möjlighet till försäljning av böcker, mindre reservdelar och liknande.
 Allt arrangerat med hänsyn till FHM:s rekommendationer om säkerhetsavstånd m.m.

Söndag 11 juli

fr. 7.30 Frukost

09.30 Samling på Kullabygdens Lantbruksmuseum, Mjöhultsvägen 723-8, 263 92 Jonstorp.
 Familjen Zackow öppnar portarna till sin fantastiska samling och kaffe med fralla finns.

11.30 Återfärd till Ängelholm och flygmuséet på Valhall Park för de som så önskar.
 Flygmuséet tar för närvarande inte bokningar av grupp p.g.a. Corona-restriktioner.
 Vi är därför välkomna ”enskilt” och då ligger detta besök sist på programmet.



Kostnader och bokningstalong:
Vänligen kryssa i de alternativ du önskar.

Dubbelrum, 1.095:-/natt inkl. frukost. OBS! Beakta Coronarestriktionerna om vem du delar
rum med. Bör vara inom familjen eller någon du umgås med frekvent.

Delar rum med:.............................................................................

Enkelrum 795:-/natt inkl. frukost.

Middag lördagkväll 295:-/pers. + ev. dryck

Andra entréer och fika tillkommer och betalas enskilt på varje ställe.

Möjlighet att boka rum till samma pris finns för dem som vill komma tidigare eller stanna längre.

KOM GÄRNA I IH-FORDON, DU SOM KAN!

Skicka in din anmäla omgående till:

- e-mail: jan.albertsson@synnerby.net

- alt. med post till: Jan Albertsson, Synnerby Ässtorp 8, 532 95 Skara
Vik detta ark och sätt på porto.

Ev. frågor besvaras av Jan Arvidsson 0730-83 63 31 eller
Jan Albertsson 0703-55 97 27.

Härmed anmäler jag mig/oss till 25-årsjubileum

Namn:.................................................................................................................. Antal pers...............

IH-Calle välkomnar alla!




