Program för McLouisklubbens 10-årsjubileum på
Västervik Resort 6-9 juni 2019
Torsdag 6 juni
10.00 Startar inkörning på campingen och vår McLouisby. Var och en betalar sin
campingavgift vid incheckningen och får tilldelat en plats. Klubben finns på plats och hjälper
till så ni hittar rätt. Vill man stå tillsammans med någon så måste man komma samtidigt.
OBS! Det går inte att checka in före kl. 10.00.
Bra att veta!
Vi kommer ha en uppmärkt ”McLouis reception” (någon av styrelsens husbilar). Där hämtas
välkomstpåsen, tipslapparna lämnas när ni är klara, där håller vi till vid information till nya
medlemmar och invigningen på torsdag kväll. Dit kan ni även komma om ni har
frågor/funderingar.
17.00 Informationsträff för i första hand nya medlemmar
Styrelsemedlemmar finns på plats för att prata lite om klubben och dess aktiviteter
Även äldre medlemmar är naturligtvis välkomna.
18.00 Invigning av 10-årsjubiletet, klubben bjuder på bubbel.
När som torsdag-lördag!
o Tipspromenad, finns att gå när det passar. Tipslapp finns i välkomstpåsen och svaren
lämnas vid McLouisklubbens Reception
o Lotter kommer att säljas fram till årsmötet. Håll utkik efter lottringarna som kommer
”vandra” runt bland husbilarna.

Fredag 7 juni
Vi håller till i Arenan på campingen
Kl. 10.00- 12.00
o Info från KAMA
o Info om att arrangera klubbträffar. Bernth M & Elisabeth A
o Info om hemsidan samt frågor generellt till styrelsen. Bernt B & Peter S
o Oscar och Mattias från AH finns på plats efter föredragen för smärre frågor
kring bl.a. larm mm.
Kl. 12.00- 13.00 Lunchuppehåll
Fortsättning nästa sida…..

Kl. 13-15.00 Västerviks Räddningstjänst besöker oss
o Info om säkerhet och risker för husbilar. Tex Gasol, El-säkerhet, 4-meters
gränser, Litiumbatterier etc.
o Info om HRL (Hjärt- o Lungräddning) Demo inne på Arenalokalen.
o Demo av räddningstjänstens fordon och verksamhet utanför lokalen.
Kl. 18.00 Autohallen med personal firar med oss McLouisklubben.
Det blir något att äta och dricka och en trubadur kommer underhålla.

Lördag 8 juni
13.00 Årsmötesförhandlingar i Arenan
Ca 14.00 Kaffe & kaka efter mötet
17.15 Nu firar vi McLouisklubben 10 år!
Baren öppnar (glöm ej vin/ölbiljetten i husbilen)
17.15 Musik med Bernt & Eive
18.00 Utdelning av priser från lotteri samt tipspromenad
18.30 Middagen serveras och underhållning av showgruppen Lyckofigur
C:a 21.00-24.00 Musikunderhållning och dans till Silvervoice

Söndag 9 juni
Söndag är avresedag och alla lämnar platsen när det passar, men senast kl. 14.00.

