DANSK CABBY CLUB
Nyhedsbrev nr. 2. 2018
Julen og nytåret 2018 er vel overstået så det må være på tide at få nyhedsbrev nr. 2 udsendt.
I sidste nyhedsbrev efterlyste jeg et arrangement i efterårsferien og et nytårstræf.
Tak til Ellingsen for en efterårstur, og Birgitte Kirkeby for at arrangere Nytårstræffet.
Det der for klubben har fyldt mest er som sædvanlig vore træf og ture.
I andet halvår har der været afholdt følgende træf/ture:








Hyggetur/Dragefestival på Rømø. Tilmeldt 8 vogne.
Sensommertræf ved Karup. Tilmeldt 6 vogne. Vi skulle have besøgt Jolax som laver fortelttæpper,
men de kunne desværre ikke den weekend.
Efterårstur til Ingolstadt.
Mortensaftenstræf på Krakær Camping. Tilmeldt 4 vogne.
Juletræf på DCU Odense City Camping. Tilmeldt 20 vogne.
Nytårstræf på Viktors camping. Tilmeldt 3 vogne + Viktors familie.
Dertil kommer spontane private sammenkomster mellem klubbens medlemmer.
For eksempel var der en del vogne til Rømø Motor Festival.

I foråret 2019 er der på nuværende arrangeret følgende træf/ture:









Vintertræf i Hobro med besøg på Gasmuseet.
Ferie for Alle i Herning.
Generalforsamling på DCU Odense City Camping.
Påsketur til Holland, Aflyst.
Påsketur til Fur.
Bededagstur til Hagen Strand.
Sankt Hans tur til Rosenvold Strand Camping.
Husk at sende beretninger fra jeres ture til Webmaster, så de kan komme på hjemmesiden.

Se mere på vores hjemmeside. http://www.danskcabby.dk/index.htm
Til sidst husk at bruge vores hjemmeside: http://www.danskcabby.dk/index.htm
Og FB side: https://www.facebook.com/groups/www.danskcabby.dk/ (som man skal være medlem af Dansk
Cabby Club for at bruge. Kontakt vores webmaster)
Jeg tror at vores facebook side er et aktiv for klubben da det er hurtigt at dele beskeder og billeder så
medlemmerne kan se hvor man er, og blive inspireret til egne ture
PS: Skulle du have glemt at betale kontingent til Cabby klubben kan det nås endnu.
Godt Nytår og ”Lev livet lidt friere” med et aktiv Cabby Camping Liv her i 2019.

Med Cabby Hilsen Leif Rasmussen.

