
Indbydelse til foreningstræf / Julefrokost fredag  
den 5. november til søndag den 7. november 

 

Storebælt Camping og Feriecenter, Storebæltsvej 85, 4220 Korsør 
 
 
 

Fredag den 5. november 
 
Kl. 14.00 – 18.00:  Indkørsel, hvor I bliver anvist en plads. Ved ankomst efter kl. 18.00, skal der ringes på telefon 20333904. 
Kl. 14.00 – 18.00:  Ankomst og hygge i Eventcenter, hvor DACF byder på en kop kaffe. Medbring egen kop. I er velkommen til  
 at have ”loppe ting” med.  
Kl. 19.00:  Fællesspisning i Eventcenter, du må ikke medbringe egen mad. Hvis du ikke vil købe mad, må du spise i    

camperen og komme ind bagefter. Der kan købes Mørbradgryde  m/ris – kartofler til 100 kr. pr. person.  
 EGEN DRIKKELSE MÅ IKKE MEDBRINGES I EVENTCENTERET 
 Evt. et lille indslag. 
Kl. 23.00:  God nat.  
 
Lørdag den 6. november 
 
Kl. 08.00:  Der kan hentes 3 rundstykker pr. vogn i fællesrummet. 
Kl. 08.00 – 16.00:  Eventcenter er åben for hygge.  
 Lørdagen kan også bruges til f.eks: 
 – Strøgtur i Korsør på cykel eller med bus. 4 km til centrum 
Kl. 16.00:  Eventcenter tømmes for klargøring til festaften.  
Kl. 18.00:  Der åbnes til Eventcenter. 
Kl. 18.30:  Fællesspisning – julebuffet.   
 EGEN DRIKKELSE MÅ IKKE MEDBRINGES I EVENTCENTERET 
 Efter julebuffeten er der mulighed for en svingom. 
Kl. 24.00:  Godnat.   
 
Søndag den 7. november 
Kl. 08.00:  Der kan afhentes 3 rundstykker pr. vogn i fællesrummet. 
Kl. 11.00:  Træffet er slut.  
 
Tak for denne gang og kom godt hjem. 
  
Tilmeldingsfrist: senest fredag den 22 oktober 
 
Tilmelding og betaling skal foregå på www.dacf.dk: klik på ”Shoppen” og ”Foreningstræf”. Klik derefter på ”Jule træf” og  
udfyld alle felter. Pris pr. person 200 kr. 
Prisen dækker: Plads for camper, (med mulighed for tilslutning af strøm 3,50 kr. pr. kw. Bookes og betales på træffet). 
3 rundstykker pr. vogn lørdag og søndag. Fri adgang til toilet samt bad. Aftenfest med buffet og musik-underholdning. 
Fri tømning af toilet og gråvand. Evt. henvendelse om træffet skal ske til formand@dacf.dk 
 
Med venlig hilsen Bestyrelsen  
 
Lørdag kl. 14,00 er der gratis kursus i hjerte lunge redning. Vi har 90 pladser, husk at tilmelde jer på formularen ellers kan I ikke 
deltage. Det er først til mølle.  


