
 

Kære medlem,  

Så nærmer tiden sig for Forårstræffet med hastige skridt, og nu er vi klar med indbydelse og program. 

Det bliver det bedste DFAC Forårstræf nogensinde! Nå ja, vi ved godt vi siger det hvert år, men med 

jeres deltagelse og hjælp tør vi godt love, at Forårstræffet i år vil overgå det fantastiske træf vi havde 

sidste år i Sdr. Bjert. 

I år har vi valgt en placering i det Nordjyske. Vi byder på dejlige omgivelser, det spændende 

Forårsmøde hvor vi debatterer og DU er med til at bestemme foreningens linie fremover, hjælp til 

IT/FritForum hvis du har brug for det samt underholdning og en overraskelse. Dertil kommer hygge 

og god mad. Alt i alt er der lagt op til nogle hyggelige dage i ”Den Runde” ved Hedelund og 

Rhododendron Parken i Brønderslev. 

Programmet har du her: 

Fredag d. 13. april 

 

12.00: Ankomst til pladsen. Du kan sådan set komme når du vil, da vi skal holde på en offentlig p-plads 

hvor der også til daglig er autocamper parkering. Vi har dog først ”Den Runde” fra kl. 12:00.På 

pladsen er der mulighed for tømning af toilet og spildevand og gratis vandpåfyldning. Der er ikke strøm 

tilslutning på pladsen. (Se tilmeldings formular) 

Pladsen: Brønderslev Autocamperplads, Stenberggade 2, 9700 Brønderslev 

Koordinater: N 57° 16' 28''  E 009° 57' 07'' 

“Den Runde”: Nørregade 30-32 - 9700 Brønderslev 

Man skal selv tage sit affald med når man forlader pladsen da der ikke er affalds container. Der er dog 

2 stk. glas containere på pladsen. 

Ved ankomst vil der være folk til at hjælpe med placering af bilerne. 

18.20 –18.30: Velkomst i ”Den Runde”. 
18.30 -?: Fællesspisning af medbragt eller bestilt mad og aftenhygge. 

Efter fællesspisningen vil der være mulighed for at få hjælp til FritForum for dem der ønsker det. 

 

Lørdag d. 14. april  

07.30 – 09:30: Der kan afhentes 3 stk. rundstykker pr. vogn ved Peter Eskos bil på pladsen. 

10.30 – 11.45: Indledning til Forårsmødet: Debat i udvalg om selvvalgte emner. Alternativt: Frit 

samvær uden program. 

12.00 – 13.00: Frokost – egen medbragt mad, ude eller inde. 

13.00 – 14.30: Pause – hygge, middagssøvn, snak, loppemarked, sparke dæk. 

14.30 – 17.00: Forårsmøde i ”Den Runde”. Du kan deltage i debatten her på FritForum. 

18.30 - ? Treretters ”Gallamiddag”  i ”Den Runde” og aftenhygge.  

Dresscode: Træsko og Fleecejakke.   

Medbring eget service og drikkevarer. 

http://www.denrunde.dk/
https://www.visitbroenderslev.dk/bronderslev/rhododendronparken-i-broenderslev
http://www.fritforum.dfac.dk/viewforum.php?f=238


I løbet af aftenen vil vi få besøg af Per Rank Møller som leverer aftenens underholdning og musik. 

Per Rank Møller er den ene fjerdedel af bandet Hoop fra Brønderslev. Se mere info her.  

 

Søndag d. 15. april 
 

07.30 – 09:30: Der kan afhentes 3 stk. rundstykker pr. vogn ved Peter Eskos bil på pladsen. 

10.30 – 10.40: Officiel afslutning  – tak for denne gang og på gensyn 

 

Var der nogen der sagde ”MAD”? 

 

Fredag aften har du mulighed for at bestille mad leveret af Restaurant Hedelund. 

Maden består af: 

Hvidvinsmarineret svinekam, hertil persillekartofler, broccolimousse og sellerisaute, samt cremet 

hvidvinssauce med løg og timian. Bestilling på tilmeldiings formularen. 

 

Festmenuen lørdag aften består af: 

Varmrøget peberlaks med æblepeberrodscreme, frisee, havtorn, syltede bøgehatte og marineret 

cherrytomat. Hertil brød og smør 
Kalvegrydesteg med spinatsouffle, franske ærter, ovnbagte gulerødder, vildmosekartofler samt 

skysauce med fløde og champignons. 

Citronfromage med fløde og knust karamel 

 
 

Pris: 

Prisen for deltagelse i Forårstræffet og Forårsmødet, inkl. 3 rundstykker lørdag og søndag morgen samt 

en lækker 3-retters festmiddag lørdag aften er kun: kr. 225,00 pr. person. 

Prisen for mad fra Restaurant Hedelund fredag aften er: kr. 79,00 pr. person. 

Tilmelding: 

Vær sikker på en plads ved træffet – tilmeld dig allerede i dag eller senest d. 5 april på vores 

tilmeldings formular. Betalingen, også for evt. mad fredag aften, skal være modtaget på vores konto 

9570 – 0011757316 senest d. 6 april for at tilmeldingen er gyldig. 

Hjælp!! 

Har du lyst til at give en hånd med omkring de praktiske opgaver der er forbundet med sådan et træf? 

Udfyld felterne på tilmeldings formularen så vi kan se hvem og hvor mange der gerne vil hjælpe. Vi 

mangler hjælpere til alt fra at vise køretøjer på plads over opsætning af borde og dækning af samme, til 

at sætte maden frem, til oprydning undervejs og rengøring af ”Den Runde” inden vi tager hjem. – og en 

hel masse der imellem.  

 

Vi ses i ”Den Runde” i Brønderslev. 

http://www.hoop.dk/per-moeller/
https://www.dfac.dk/?page_id=4154
https://www.dfac.dk/?page_id=4154
https://www.dfac.dk/?page_id=4154
https://www.dfac.dk/?page_id=4154


Camper hilsen 

Forårstræf udvalget. 

 


