Jubileumsträffen på Hökensås 2021

PROGRAM
Med tanke på smittorisken får vi tänka på att inte vara för närgångna,
särskilt de som inte hunnit bli färdigvaccinerade. Vid middagar kommer
vi att delas upp på två lokaler för att inte överskrida tillåtet antal.
Tvätta händerna ofta – handsprit kommer att finnas lite här och där!

Fredag 20 augusti 2021
- Ankomst
- Däcksparkning och mingel
-17:00: Buffé i Gästhuset. Den kommer att stå framme för de som ankommer sent.
- När flertalet har anlänt: Planering och val av morgondagens utflykter
Lördag 21 augusti
- 08:00 – 10:00: Frukost i Gästhuset
- Under dagen fram till 17:00: Utflykt i smågrupper till valt utflyktsmål, eller stanna kvar och
ta det lugnt. Lunchstopp utmed vägen eller på campingen när det passar.
- 15:00: Pressbesök & fotografering. Samling med alla Vincent framför stuga 47.
- 17:00: Årsmöte för Scandinavian Vincent Club i Gästhuset. Därefter prisutdelningar.
-19:00: Jubileumsmiddag i Gästhuset. Förrätt, varmrätt, dessert samt kaffe & kaka.
- Sedan: Vincent-böcker auktioneras ut.
Söndag 22 augusti
- 08:00 – 10:00: Frukost
- Hemfärd
Lördagens utflykter
Det blir ingen utflykt där alla försöker hänga på i en jättestor grupp för att hitta rätt, utan vi
delar upp oss i smågrupper och vi kan välja mellan ett antal utflyktsalternativ. Vi gör
gruppindelningen fredag kväll. Kartor till valt utflyktsmål med förslag på lunchställen
kommer då att delas ut.
Välj mellan:
- Bison-farmen i Gate, 49 km (hela rundan) *
- Karlsborgs Fästning, 149 km
- Forsviks Bruks-museum, 160 km
- Huskvarna Fabriksmuseum, 147 km
- Indian-samling i Vartofta, 90 km *
- Falks grav, 33 km
- B-O Karlssons Mc-museum, Sandhem, 83 km * *) Dessa måste förhandsbokas
Om tiden räcker till kan man givetvis besöka flera ställen. Man kan även stanna kvar och ta
en långpromenad för att fiska i någon av sjöarna.
Törstig?
Vi kommer att ha en begränsad mängd öl att sälja i stugan längst upp. 20:- / st. Betala gärna
med jämna pengar eller swish.
Om det blir över kan extra tröja köpas för 300:- och träffmärke för 50:-

