
 
EUROTRÆF 2017. 

7. – 10. september. 
 

 
Kære Norske Veteran Venner- lokalforeningen  Limfjorden –
medlemmer.-Lokalforeninger  i landet og hovedbestyrelsen. 
 
Det 24. EUROTRÆF står for døren. Træffet afvikles i tiden 7. – 10. september 2017. 
Aalborg Kaserner har meldt alt optaget, så indkvartering og omdrejningspunkt for træffet 
bliver Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. 
http://www.soparken.dk/information/om-hotel-soeparken/ 
 
Vor bestyrelse vil yde en professionel og engageret indsats for, at du befinder dig godt 
til rette under atter et træf.  
 
                         Vi glæder os og sætter pris på din deltagelse. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Efternævnte priser indeholder: Overnatning i 3 nætter og forplejning i  
henhold til programmet. 
 
Deltagerudgifter, for ovennævnte, dobbeltværelse                             Dkr.1.600,- pr. person. 
 
Tillæg for enkeltværelse            Dkr.   100,- pr. døgn 
 
Værelser før og efter arrangement (dobbeltværelser med morgenmad) Dkr.  550,- pr. døgn   
                               
Såfremt du ikke behøver indkvartering er deltagerudgifter                  Dkr. 775,-   pr. person. 
 
Festmiddagen lørdag for Limfjordens medlemmer                               Dkr. 350,-   pr. person. 
 
Festmiddagen do for alle lokalforeninger i landet og hovedbest.           Dkr. 350,-   pr. person. 
                  
Ønskes optagelse i Chr.IV laug tillægges ovennævnte priser et gebyr på Dkr.400,-  pr. person. 
 
Ønskes kun enkelte måltider er prisen følgende. 
 
Morgenmad.                                                                                   Dkr.   70,00-  pr person 
 
Buffet.                                                                                           Dkr.  190,00-  pr person 
 
 
 
Vi beder om bindende tilmelding senest tirsdag den 1.august. Vi beder samtidig om at 
der indbetales det fulde beløb til vor bank. Beløbet bedes indbetalt så det er vor bank 
i hænde senest tirsdag den 29. august 2017. 
Bank regnr.: 7444 kontonr.:1222093, CVR: 34 79 05 15, IBAN-nummer 
DK9274440001222093 SWIFT –adresse er NRSBDK24 
 

 
 

Tilmelding til Ole Nørholt, Mobil: 20121054, e mail 
limfjorden@danmarksveteraner.dk som tidligere omtalt, senest tirsdag den 1.august 
2017 
Vi håber andre danske Lokalafdelinger vil gøre brug af Træffet og evt. udnytte chancen 
til at knytte venskab med Limfjordens Norske Veteran venner ” Foreninger” 
Det kan nævnes at det 24. gang træffet afvikles og vort venskab med Nordmændene 
har udviklet sig særdeles godt. 
Der kan eventuelt komme små ændringer i de forskellige tidspunkter 
 
På gensyn til september. 

 

Med venlig hilsen 
Lokalforeningen – LIMFJORDEN s Bestyrelse 
 
 
 



 
 
 
Program for EUROTRÆF: 
 
Torsdag den  07.september 2017. 
1000 – 1500  Ankomst og registrering.  
                    Indkvartering Hotel  Søparken 

http://www.soparken.dk/information/om-hotel-soeparken/ 
 
 

Fredag den  08.september 2017. 
0730   - 0830  Morgenmad  
0845  -          Transport til Vor Frue Kirke 
0930  – 1015   Gudstjeneste i Vor Frue Kirke. 
1030  – 1100  March gennem Aalborg til Aalborg Rådhus. 
1100  – 1130  Modtagelse og orientering. 
1130  - 1700  Bustur til Lille Vildmose  
                   Aktiviteter i Vildmosen med let frokost. 
 http://lillevildmose.dk/ 
1700       Retur til hotel. 
1800  - 1900  Spisning 
 
 
Lørdag den  09.september 2017. 
0730   - 0830  Morgenmad  
0900  -          Transport til  Duus Vinkælder 
0945 – 11.30   Optagelse i C4 Laug 

http://www.chr4laug.dk/ 
11.30 -            Eftermiddag til egen dispution eller retur til hotel 
1800        Festmiddag 
 

Søndag den 10.september 2017. 
0830 – 0930  Morgenmad  
0930             Hjemrejse. 



 
 


