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Kan det vara möjligt?.... Jo – klubben närmar sig den beryktade medelåldern.
Men…. å andra sidan finns det ju dom som hävdar att livet börjar vid 40…..
Oavsett vilket så kommer vi att ställa till med ett fantastiskt jubileumsmöte.
Datum: 11 juni – 13 juni 2010
Plats: Hindåsgården Konferens och Spa som ligger i Hindås strax väster om
Borås
P li i ä t program:
Preliminärt
FREDAG 11 juni
Ankomst under eftermiddagen/tidig kväll. Incheckningen öppnar 15:00. Barbeque vid Båthuset från
19:00. Någon form av aktivitet under kvällen utlovas.
LÖRDAG 12 juni
Bered er på en händelserik dag. Direkt efter frukost startar jubileumsrallyt som kommer att ta oss på fina
vägar genom västra Sverige. Vad som händer efter vägen är än så länge på planeringsstadiet, men vi
utlovar knepiga kartangivelser, fantastiska vägar, kluriga frågor, skojiga övningar, kulturella insikter mm
När lördagskvällen närmar sig kan vi se fram emot jubileumsmiddag med tillbehör och sen blir det dans
och samvaro tills natten faller på.
SÖNDAG 13 juni
På söndagsförmiddagen genomför vi årsmötesförhandlingarna. Mötet avslutas ca 12:00. För de som vill
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Förhandsanmälan:
För att få en uppfattning om hur många medlemmar som planerar att komma, vill vi redan nu ha en
förhandsanmälan via e-post: ahcs40@healeysweden.com, eller via telefon: 0709-294262.
Definitiv anmälan med instruktioner om eventuell förhandsinbetalning kommer att ske under våren.
Förhandsanmälan skall dock vara klubben tillhanda senast den 28 februari 2010. Vi hoppas på många
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Jubileumskommittén: PG Johansson, Nina Nyblaeus, Göran Nilsson och Anders Gustafson.

