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TIPS OCH FÖRSLAG HUR MAN ARRANGERAR EN CAMPINGVETERAN TRÄFF 

 

Först och främst, kom på en bra idé för en träff med likasinnade som vill tillbringa en tid på 
en lämplig camping i sann ”Campingveteraner-anda” 

Hitta ett lämpligt datum, kontrollera med campingen så det finns plats ledigt samt informera 
att träffen sker i föreningen campingveteranernas namn 

Kontakta campingveteraneras styrelse, presentera din ide och kontrollera att det inte är några 
andra campingveteranträffar vid samma tid så dessa kolliderar. Eventuellt finns stor träffskylt 
med Campingveteranernas märke att låna, även informationsblad och visitkort som kan delas 
ut till intresserade.  

Det brukar vara uppskattat med någon sorts sidoaktivitet, till exempel ett besök på lämpligt 
kulturellt ställe, gärna med guidning, eller varför inte en karta med loppis och antik-
marknader utmärkta. Går dock lika bra med en stilla tid på campingen, kanske avbrutet av en 
tipspromenad eller liknande. 

Det är helt upp till arrangören av träffen att ordna programmet, tänk dock på att i god tid boka 
eventuell guide och göra allt klart så träffen löper på utan problem. 

Gör en inbjudan som bland annat måste innehålla följande information: 

Datum och tid 

Plats och eventuellt namn för träffen 

Program i stort 

Pris, gärna specificerat på kostnad för camping, eventuella besök och mat & dryck. 

Senaste anmälningsdag och kontaktuppgifter till arrangören. 

Meddela i god tid både webbredaktören och Hjulhusets redaktör, kontaktuppgifter finns både i 
tidningen och på hemsidan, så att träffen kan annonseras till medlemmarna. 

Meddela gärna även lokala tidningar och radio om träffen och föreningens verksamhet. 

Av tradition brukar en helgträff se ut någonting i stil med följande: 

Fredag tidig kväll, välkomst-sammankomst då arrangören bjuder på Bullens varmkorv och 
någon lättare dryck samt informerar om träffens program. 

Under lördagen utflykt gemensamt eller i egen regi för att på kvällen ha gemensamt långbord 
där var och en tar med sin egen mat och dryck. 

Söndag hemfärd. 

Är det så att du behöver hjälp eller undrar över något, tveka inte utan ring till mig,  

Janne Öberg 0739 - 55 83 71  

Mail crestamannen@hotmail.com 

  



Att arrangera en träff i Campingveteranernas namn! 

2016-03-07 16:39 

EXEMPEL PÅ EN INBJUDAN: 

 

VÄLKOMNA TILL CAMPINGVETERANERNAS KRONTRÄFF I ANKEBORG 

 Fredag den 4 juni tom söndag 6 juni år 2017 

Platsen är Gröngölingarnas sommarcamp 

Ligger mitt emellan vägen mot Gåseborg och G:a Fort Ankeborg, GPS X-1234 Y-5678 

Preliminärt program: 

• Fredag finns vi på plats från klockan 14.00, välkomna när ni kan. 
• Klockan 18.00 serveras korv med dryck och information om helgens begivenheter, 

därefter samkväm efter lust och behov. 

• Lördag klockan 11.00 gemensam avfärd från campingentrén i Farmor Ankas 
oxvagnar. 

• Transport till Joakim von Ankas pengabinge där representant från JvA guide AB 
möter upp och förevisar anläggningen inklusive ”den första kronan”. Förplägnad 
kommer att finnas till ”självkostnadspris”, enligt JvA själv.  

• Lördag kväll gemensamt långbord klockan 18.00, medtag egen mat, dryck och bord 
med stolar. 

• Söndag hemfärd senast klockan 14.00 

Kostnader: 

Pris för en husvagn hela helgen inklusive el är 550 kronor, välkomstmåltiden 50 kronor / 
person, 25 kronor för barn under 15 år 

Lördagens utflykt, transporter samt guidning är 50 kronor / person. 

Totalpris för en husvagn och två personer blir alltså 750 kronor. 

Anmäl deltagande till Björn L. Igan,  Mail: skum_rast@bl.nu 

Ange då ert namn och mobilnummer, husvagnens märke, model, samt årsmodell. 

Betalning sker helst i förskott på BG 123-4567 alternativt på plats vid ankomsten med 
kontanter! Frågor besvaras av BL176-671 på telefon 0101/123456 

 

VÄLKOMNA önskar arrangörerna 167-671 & 176-761 med respektive. 


