
Nytårstræf 2019/2020 på Sjælland  

Lægårdens camping på Sydsjælland 

i Karise nær Faxe, Køge og Møn 

30. december 2019 – 1. januar 2020 

Vemmetoftevej 2a, 4653 Karise 

 

Vi samles mandag aften i fællesrummet i servicebygningen til aftenhygge. Medbring egen 

kaffe/the/øl/vin/kage/chips. 

Tirsdag eftermiddag mødes et mindre hold kl 14 og pynter lokalet og stiller borde og stole op.   

Vi vil gerne bede om tilmelding til denne opgave på nedenstående e-mail i forbindelse med 

tilmelding til træffet. De, der ikke deltager i denne opgave, kan komme kl. 17 med eget service 

og bordkort og reservere pladser, hvis det ønskes.  

Hvis der er mindre hunde, der ikke kan efterlades i vognen, kan de være i fællesrummet. 

Campingpladsen har dog betinget sig ekstra grundig rengøring når der er hunde. Så vi 

forventer at man melder sig på rengøringsholdet 1. januar, hvis man medbringer hund i lokalet. 
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Træfholder er p.t. ved at finde leverandør til en 3 retters nytårsmenu. Vi kan derfor ikke sige 

noget om menuen endnu. Den meldes ud ved arrangementet nå den er besluttet.   

Alle drikkevarer medbringer I selv. 

Vi regner med at alle medbringer super godt humør og lyst til at hygge, feste og evt. danse. 

OBS det er IKKE tilladt at fyre fyrværkeri af på pladsen.  

Festen slutter officielt kl 01 hvorefter der skal ryddes op, inden vi forlader lokalet. Rengøring 

kan vente til vi har sovet et par timer.  

Vi har brug for et oprydningshold og et rengøringshold 1. januar. Alle er selvfølgelig velkomne, 

men vi vil bede et antal medlemmer være dedikeret til opgaverne.  

Pris for arrangementet er 850,00 kr. pr. vogn med 2 personer. Børn under 12 år 200,00 kr. 

Beløbet dækker lokalepynt, velkomstdrink, 3 rettes menu, chips, kransekage og bobler til 

midnat. 

Tilmeldingsfrist 1. november på e-mail til g.heslou@gmail.com Tilmeldingen er først gældende 

når indbetalingen er sket. Deltager I i opgaverne, skriv da følgende i tilmeldingen: 

Lokalepyntning – Oprydning – Rengøring - Hund medbringes = rengøring  

Betalingsfrist 1. december på klubbens konto. Reg nr 5350 kontonummer 0000241750 

Oplys venligst: Navn, klubnummer samt Nytårstræf Karise.  

Overnatning afregnes direkte med campingpladsen ved ankomst.  

Pris for pladsen er 211,00 kr. pr. døgn pr. vogn incl. 10 kw el. 

Vi reserverer 2 døgn til dagene 30/12 - 1/1. Hvis der ønskes yderligere dage før eller efter 

træffet, skal man selv kontakte campingpladsen – se kontaktoplysninger her: 

https://laegaardenscamping.dk/?gclid=CjwKCAjwldHsBRAoEiwAd0JybVkDUwnxx0M78I4sqUiu

ryvcoHQt0B8YeJc77pWcAkfkD2yBq4pu4RoCDa4QAvD_BwE  

Træfholder: 

Nette og Brian Møller Hauberg  - Kabe 886, Annette og Henrik Brehmer – Kabe 896 & 

Grete Heslou og Bo Jensen – Kabe 927 
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