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Grindsted, den 11.06.2015 

KDAK træf på Jyllandsringen 
Den 28. - 30. august 2015 er det tid til KDAK sport Danmarks årlige træf på Jyl-

landsringen. 

 

Asger Toft har igen i år forhandlet sig til den vanvittig billige billetpris på kun 145,00 

kr. pr. stk. Billetterne bestilles hos Verner pr. brev, telf. 40 42 36 03 eller på E-mail: 

verner_hald@stofanet.dk. Alle billetter betales kontant, eller på bankkonto: Reg. nr. 

9245 kontonr. 2450235795. Pengene skal være på kontoen, senest fredag den 21. au-

gust 2015, så jeg kan få bestilt billetterne hos Jyllandsringen. 

 

Jeg SKAL have pengene på min konto før jeg kan og vil bestille billetterne. 

 

FDM Campingpladsen har igen i år reserveret Nordland til KDAK træf.  

Campingpladsens adresse er: Skellerupvej 38, Resenbro, 8600 Silkeborg. 

Jeg vil forsøge selv at være på campingpladsen fredag eftermiddag. Det har de senere 

år været svært at få plads på campingpladsen, ”først til mølle” princippet gælder, og 

derfor skal jeg gerne have besked om hvor mange telte og campingvogne der kommer, 

og vil bo sammen med os på Nordland. 

Så jeg kan give Hans (campingfatter) besked. 

Kom så tidligt som muligt fredag eftermiddag eller aften. 

 

Prisen er som tidligere år til både lørdag og søndag, og gælder som sædvanlig for 

hele Jyllandsringen. Kom nu ud af røret, så vi kan få en hyggelig KDAK weekend. 

KDAK sport Nordjylland håber der er rigtig mange der melder sig til dette fine tilbud 

og får en fornøjelig weekend. 

 

 

Med venlig hilsen 

KDAK sport Nordjylland 

 

Verner Hald 


