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Jyllandsträffen!!     14–17 juni 2018

TORSDAGEN 14/6: 
För er som vill komma redan på torsdagen så är det en bilträff i RY med ca 300 
bilar. Det är ett förslag från vår danska vän Bent Skogaard Jensen att vi visar upp 
”ett gäng”  av våra bilar där.

FREDAGEN 15/6: 
Antingen fördriver man dagen som man själv vill, eller så tar Bent med oss på en 
liten tur. På kvällen samlas vi och intar en gemensam middag ”självkonstnadspris” 
på hotellet och har en trevlig kväll tillsammans (både ni som kommer redan på 
torsdagen och ni som kommer på fredagen.)

LÖRDAGEN 16/6: 
Samling utanför hotellet kl. 09.00 för att köra en tur på mitt-Jylland.
Första stoppet är vid ett privat Volvomuseum,  och sedan kör vi till vacker natur 
”Dollerups bakker” och tittar. Därefter fortsätter vi till Morten Korchmuseum i 
Grönhöj och tittar, och sedan kör vi till Böllingsö och tittar på en sjö som torrlades 
och nu återskapas till sjö igen och den vackra naturen, sedan kör vi tillbaka till 
hotellet och är där ca 17.00. 
På kvällen äter vi tillsammans på någon resturang nere i Silkeborgs hamn.                                      
Betalas ur egen fi cka.

SÖNDAGEN 17/6 : 
Utcheckning från hotellet. 
Var och en spenderar dagen som man vill med färd hemåt.

HOTELL:       
Vi föreslår ett hotell med många aktiviteter. Var och en bokar sitt hotellrum och 
betalar själv. Där fi nns ett AQUA-akvarium och 
djurpark att gå och titta på och mycket annat.  
Vissa saker är gratis när man bor på hotellet och 
vissa kostar lite.
Vill ni bo på annat sätt så får ni ordna det själva.

OBS! När ni bokar rum uppge kod: 
”SVENSKA VOLVO C70-KLUBBEN”  för att få 
rätt pris på rummen.
Enkelrum: 695 dkk/ natt med frukost.
Dubbelrum: 850 dkk/ natt med frukost.

VEJLSÖHUS
Vejlsövej 51
DK-8600 Silkeborg
Tel: +45 89 21 21 21
Mejl: www.vejlsoehus.dk  

KOSTNAD:   
För medlemmar i Svenska Volvo C70 klubben: 100dkk/ person. För icke medlemmar: 150dkk/ person. 
I detta ingår en STOR baugett, soda vatten, fi ka och inträdet på muesumet.

ANMÄLAN:   
Anmäl er till Micke via mail: micke6908@gmail.com eller telefon +46 70 859 41 91,
anmälan är bindande.  Betalas in på klubbens bankgiro: 765-7885 eller 
IBAN/BIC: SWEDSESS SE62 8000 0832 7969 3412 7348, alt. Paypal!!
OBS! Sista anmälningsdag den 25/5-2018.                                           
        Mikael Andreasson, Region syd
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LÖRDAGEN 16/6: 
Samling utanför hotellet kl. 09.00 för att köra en tur på mitt-Jylland.
Första stoppet är vid ett privat Volvomuseum,  och sedan kör vi till vacker natur 
”Dollerups bakker” och tittar. Därefter fortsätter vi till Morten Korchmuseum i 
Grönhöj och tittar, och sedan kör vi till Böllingsö och tittar på en sjö som torrlades 
och nu återskapas till sjö igen och den vackra naturen, sedan kör vi tillbaka till 
hotellet och är där ca 17.00. 
På kvällen äter vi tillsammans på någon resturang nere i Silkeborgs hamn.                                      
Betalas ur egen fi cka.

Efter ett idogt och stort arbete har Micke och Bent ordnat 
en fi n träff i Danmark till sommaren. De har dragit det tunga 
lasset. Nedan ser ni programmet för dagarna på Jylland.


