Jubilæumsbrevet på 100 km med efterfølgende spisning.
Lørdag den 5. september 2020
Sted: Kolding Vandrehjem, hvor der vil være mulighed for overnatning

I anledning af ARDs 25-års jubilæum er nuværende og tidligere medlemmer inviteret til
jubilæumsbrevet og/eller jubilæumsmiddag med mulighed for overnatning.
Dem, der har lyst til at cykle, starter kl. 11 og cykler en stille og rolig 100 km permanent brevet,
hvor der bliver god mulighed for at få snakket om gamle dage. Kl. 19 er der middag for dem, der
har cyklet, dem, der ikke havde lyst til at cykle samt ledsagere. Der er mulighed for at overnatte på
vandrehjemmet i den udstrækning, der er plads - pladserne fordeles efter først-til-mølle princippet.
Programmet er følgende:
Kl.10.

Vi mødes ved Kolding Vandrehjem,omklædning og klargøring af cykler

Kl.11.

Start på cykeltur. Rutebeskrivelse offentliggøres i august

Kl. 16- 17 Bad, omklædning efter cykeltur
Kl.17.30

Mulighed for en forfriskning

Kl. 19.00 Festmiddag med overrækkelse af jubilæums-udmærkelserne

Prisen er:
Jubilæumsbrevet: 0 kr.
Middag uden overnatning: 250 kr.
Middag med overnatning i 2-sengs værelse: 675 kr. pr. person
Middag med overnatning i 4-sengs værelse: 650 kr. pr. person
Ovennævnte priser er ekskl. drikkevarer, som man selv betaler.

Du bedes angive om du vil sove i 4-sengs værelse eller om du og din ledsager ønsker et 2-sengs
værelse. Dit ønske vil blive efterkommet i den udstrækning, det er muligt. Hvis det viser sig, at alle
pladser er booket, når du tilmelder dig, vil du få besked så vi kan aftale hvad du så ønsker.
Prisen for overnatning inkluderer overnatning, linned og morgenmad søndag morgen.
Ved afbud refunderes det indbetalte beløb kun i den udstrækning vi kan nå af afbestille på
vandrehjemmet eller vi kan afsætte pladsen til anden side.
Tilmelding i kalenderen eller her : https://audaxclub.dk/cms/CalendarEventShowPopUp.aspx?CalendarEventID=192&CalendarEventTimeID=112
1&HashCode=819622393

Tilmelding til overnatning skal ske senest fredag den 31. juli af hensyn til bestilling af værelserne.

Alle nuværende og tidligere medlemmer er velkomne med ledsagere.
Man må gerne deltage i spisning og jubilæumsarrangementet uden at have kørt jubilæumsbrevet’en

Det bliver hyggeligt !!!

