
Välkommen till Goldwingträff  

i Kattisavan 17 – 19 september 
 

 
 

FREDAG 

15.00 Vi påbörjar korvgrillningen med öl/cider eller dricka, detta ingår i träffavgiften. 

19.00  Middag – Tacosbuffé och trubadurunderhållning. I baren säljer vi vin, öl och cider till 

självkostnadspris. Kvällen fortsätter med musik av Juha och trevlig samvaro med 

möjlighet till motion på dansgolvet.  

LÖRDAG 

09.00  Frukost – Fil, Yoghurt, flingor, mackor, kaffe, te och juice. 

10.30 Kortege avgår till Åmselebasen Ta chansen att uppleva Dragracing, se annonsen.  

OBS! Bokas vid anmälan till Helene o Malte pga begränsat antal publikplatser. 

Entré 100 kr. Någon form av lunch (hamburgare) finns att köpa på plats. 

18.00 Middag – Kolgrillad kyckling med potatisgratäng och grönsaker. 

Kvällen fortsätter med musik av Juha. I baren säljer vi vin, öl och cider till 

självkostnadspris. Övriga aktiviteter: Lotteri – Musikquiz – Karaoke 

SÖNDAG 

08.00  Frukost – Fil, Yoghurt, flingor, mackor, kaffe, te och juice. 

Sen säger vi, hej då och kör förnuftigt till varandra. Hoppas vi kan ses även nästa år! 

ANMÄLAN – TRÄFFAVGIFT – LOGI – MAT – BOKNING 

Träffavgift: 100 kr, betalas på plats. 

Stugpriser: 

2 bäddar ............ 400 kr – 550 kr/natt 

4 bäddar ............ 650 kr – 750 kr/natt 

4 – 6 bäddar  .................. 900 kr/natt 

Ställplats......................... 150 kr/natt  

Förtäring: 

Frukost per person o dag ........ 70 kr 

Tacobuffé fredag ................... 100 kr 

Grillkyckling lördag ................ 130 kr 

Stuga, ställplats, frukost och middag bokas 

direkt med Rabin på Kattisavan camping  

Mejl: rabinyachobi@kcamping.se 

Mobil: 073 – 849 02 94 

OBS! Ange Goldwing vid bokning   

 

Även vi vill ha din anmälan! Särskilt viktigt om 

du vill vara säker på en biljett till Dragracingen.  

Mejl till: heleneomalte@mail.com     

Frågor: Kontakta Malte 070–323 04 37 

 

Alla gamla och nya träffbesökare hälsas varmt välkomna.  

Glöm ej boka hos campingen och även anmäla till oss enligt ovan.  

 

Det är nya ägare detta år så vi har förhandlat ner priserna på stugorna! 

Då det är Coronatider genomförs träffen enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer. 
OL 210820  

mailto:rabinyachobi@kcamping.se
mailto:heleneomalte@mail.com


 

OBS ! Denna aktivitet måste förbokas till  

Helen och Malte samtidigt som anmälan till träffen. 

Anledningen är Coronareglerna som begränsar antalet entrébiljetter. 

 

 

 
 


