,^ ƌƐŵƂƚĞϮϬϭϴ
ϭϴʹϮϬŵĂũćĐŬĂƐŬŽŐ^ůŽƩ

ƵƐƟŶ,ĞĂůĞǇͲŬůƵďďĞŶƐĊƌƐŵƂƚĞϮϬϭϴŬŽŵŵĞƌĂƩŐĊĂǀƐƚĂƉĞůŶƉĊĚĞƚǀĂĐŬƌĂćĐŬĂƐŬŽŐ^ůŽƩ͕
ǀŝĚ/ǀƂƐũƂŶŝEŽƌĚƂƐƚƌĂĚĞůĞŶĂǀ^ŬĊŶĞ͘
,ćƌŚĂƌǀŝƐƚŽƌĂǇƚŽƌĂƩƌƂƌĂŽƐƐƉĊŽĐŚŵĂƐƐŽƌĂǀƵŶĚĞƌďĂƌĂƐŵĊǀćŐĂƌŐĞŶŽŵďŽŬƐŬŽŐĂƌ͕ĨƌƵŬƚͲ
ŽĚůŝŶŐĂƌŽĐŚćŶŶƵŇĞƌƐůŽƩ͘

Programmet för helgen är nästan färdigt men det kommer mer info på hemsidan framöver.
Där kommer även en anmälningsblankett att läggas upp. Anmälan senast 15 Mars.

(Är du inte ”uppkopplad”, använd blanketten som följer med denna tidning och posta enligt blankettens anvisning.)

Det finns olika klasser på rummen, från ”Slottsrum” till ”Rum i parken.”
Du kan själv titta hur de olika rummen beskrivs på www.backaskogslott.se

Preliminärt program:

Fredag 18/5 incheckning från 15.00
Bubbelpool & bastu vid sjökanten, begränsat antal. Buffé serveras på kvällen
Lördag 19/5: Frukostbuffé; Rally med besök/aktiviteter/tävling och lunch på Wanås Slott, www.wanas.se (betalas av deltagare); Möjlighet att
köra på en Grand Prix bana i närheten av Kristianstad; Guidad tur av slottet vid ”Happy Hour” efter hemkomsten; Grillbuffé;
Söndag 20/5: Frukostbuffé; Årsmöte; Utcheckning 11.00; (Önskar du lunch före hemfärden så beställ när du anländer på fredagen);
Hemfärd

WƌŝƐĞƌĨƂƌŬƟǀŝƚĞƚĞƌŽĐŚDĂƚ

Anmälnings avgift 350 kr/pers. I den ingår: buffé fredag, middag lördag (klubben subventionerar!). Lördagslunchen under rallyrudan står
deltagaren själv för – finns försäljningen på en av besöksplatserna med olika typer av lunchmat. Eventuella inträden betalas av deltagaren.
(Mer detaljer kommer på hemsidan angående rallyt.)
Anmälningsavgiften 350 kr/pers betalas till klubbens plusgiro 405161-1 eller bankgiro 125-4556.
Ange ”Årsmöte” och ditt namn. Sista dag för inbetalning 15 mars 2018.
Anmälningsblanketten som kommer att läggas ut på hemsidan skall skickas ifylld till: ah30002010@live.se
Frågor besvaras av Torsten Jönsson, 076-103 66 34

ŽĞŶĚĞ͘/ƌƵŵƐƉƌŝƐĞƌŶĂŝŶŐĊƌĨƌƵŬŽƐƚďƵīĠ

Övernattning i Slottet, per natt och rum
Enkelrum 1 495 kr, dubbelrum 1 995 kr
Övernattning i Klostergården eller Karl XV:s värdshus, per natt och rum
Enkelrum 985 kr, dubbelrum 1675 kr
Övernattning i Humlehuset eller Möllan, per natt och rum
Enkelrum 870 kr, dubbelrum 1160 kr
BOKNING av rum sker direkt till Bäckaskog Slott på mail: info@backaskogslott.se och är bindande.
Ange ”Austin-Healey klubben Sverige”. (Eventuellt kan vi få sällskap av Danska Healey-klubben!)
Frågor angående boendet 044-530 20. Rummet betalas vid utcheckning direkt till Bäckaskog.
Följande rum har vi reserverat för klubbens räkning, de
finns tillgängliga för bokning till och med 15 Mars 2018, så
det är först till kvarn ...
Slottet: 11 rum, varav 9 dubbelrum och 2 sviter
Klostergården: 9 rum, varav 3 enkelrum, 3 dubbelrum och
3 sviter

Möllan: 17 dubbelrum
Humlehuset: 10 dubbelrum
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