
 

 

Program för klubbträffen i Hjo 28 - 31 maj 2020  
 

Torsdag 28 maj  
 

Inkörning från kl. 10.00. Klubben finns på plats och hjälper till så ni hittar rätt. Var och en 

betalar sin campingavgift vid incheckningen och får tilldelat en plats. Vill man stå 

tillsammans med någon så måste man komma samtidigt. 

- Nytt för i år är att vi ska prova med "loppislotteri".  

Har du/ni något som ni tänker göra er av med, skänk det till klubben så fixar vi ett 

loppislotteri. Saker som skänks ska vara hela och rena. Behöver inte vara husbilsrelaterade 

saker. Lämna era prylar till "McLouisklubbens reception", någon av styrelsens husbilar. 

o Under dagen fria aktiviteter. 

o Gemensam sittning på kvällen. Var och en håller egen mat och dryck. 
 

Fredag 29 maj  

o Inkörning fortsätter från kl. 09.00 Klubben finns på plats och hjälper till så ni hittar 

rätt. 

o Under dagen fria aktiviteter. 

o Bakluckeloppis för de som så önskar. Ställ ut saker ni vill sälja. 

o Under dagen kan vi rekommendera ett besök i trästaden Hjo. Ta en promenad eller 

cykeltur genom den lummiga parken in till centrum längs Vätterns strand.  

 

När som fredag em. - lördag 15.00 

o Tipspromenad, finns att gå när det passar.  

o Lotter kommer att säljas fram till årsmötet. Håll utkik efter lottringarna som kommer 

”vandra” runt bland husbilarna.  

 

Kl.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.  

 

Kl. 18.00 Ordförande inviger klubbträffen med ett kort anförande.  

Kl. 18.10 Autohallen bjuder på grillning 

Det blir något att äta och dricka samt en trubadur kommer att underhålla. 



 

 
Lördag 30 maj 
 

Kl. 13.00 Årsmötesförhandlingar i tältet.  

Alla medlemmar välkomna, även om man inte deltar på träffen i övrigt. Handlingarna till 

årsmötet läggs ut på webben senast tre veckor innan årsmötet..  

Du hittar dem här. [http://www.mclouisklubben.se/archive/files/:Årsmöteshandlingar 2020] 

under Årsmöten. 

Ca 14.00 Kaffe & kaka efter mötet 

Kl. 17.15 Mingel i tältet.  

- Musikunderhållning med Bernt & Eive   

- Klubben bjuder på bubbel runt 17.30  

 

Kl. 18.15 Utdelning av priser från lotteri samt tipspromenad 

Kl. 18.30 Grillmeny bestående av Flankstek, Jerkkyckling , Viltkorv från Gräskärrs vilt (Tibro)  
Melon och fetaostsallad - Coleslaw - Mangosalsa - Tomat och löksallad - Cajungrönsaker på 
wooken -  Salsa med svarta bönor - Smoky sesame spruds (Potatis) - Matstudions bbq sås och 

Tzatziki står uppdukad. 
 

Söndag 31 maj 
Söndag är avresedag och alla lämnar platsen när det passar, men senast kl. 13.00. 

 

                                                     


