
Jylland Syd Træf i Løsning 19. – 21. juni 2020 
 
Vi fejrer vores 15. års fødselsdag    
       
       
        
Dette års Jylland Syd træf, som også er rammen omkring vores 15. års fødselsdag bliver et mega 
træf i nogle rammer i aldrig vil glemme og vil tænke tilbage på længe efter det er afholdt. 
 
 
Løsning By er nøglen omkring vores træf – Løsning Kro bliver ankerplads for vores overnatning og 
Event park Danmark i Løsning bliver rammen omkring fælles oplevelser, sjov, leg, konkurrencer og 
en på opleveren. 
 
Det slutter ikke her – fredag aften efter værelsesfordeling mødes vi i KTM race Hall, hvor vi 
indtager en lækker Grill menu med lidt køligt til halsen. 
 
Efter endt spisning bliver vi transporteret på ”ladvogne” til en Western Saloon i verdensklasse – der 
er tændt op udenfor med bål og brand og i baren står man klar til at servere hvad i måtte ønske, 
samtidig med at der spilles stemningsmusik i saloonen. 
 
Midt på aftenen får i en på opleveren – og JA, jeg mener en på opleveren – et brag af et fest 
indslag som i kommer til at snakke om de næste mange år – der bliver en fed Amerikansk 
stemning i Baren. 
 
Klokken 23:00 holder vogntoget klar udenfor og vi transporteres alle til Jernbaneoverskæringen i 
Løsning hvor vi går de sidste 300 meter til Kroen – på Kroen er der allerede godt gang i Diskoteket 
og der er nu mulighed for rigtig Kro stemning inden man selv vælger at finde frem til dynerne. 
 
Lørdag: Morgen mad på kroen 
 
Kl. 10:00 afgang til på fællestur i området 
 
Kl. 12:30 Tilbage ved Kroen for at parkere vores Harley – omklædning til udendørs praktisk tøj. 
 
Kl. 13:00 Afhentning ved Jernbanen af ”ladvognene” fra aftenen før – og transport til KTM 

Race Hall på Eventpark Danmark – frokost med lidt kølige drikkevarer. 
 
Kl. 13:45 Lad transport til Giraf baren – Afrikansk stemning blandt alle dyrene og intro omkring 

eftermiddagens ”leg” og aktiviteter, opdeling i 4. hold. 
 
Kl. 14:00 - 17:00 Fodboldgolf – Skydning – Promillekørsel - Bow combat 
 
Efter endt konkurrence og leg og måske en kold til halsen – transport til jernbanen på de kendte 
vogne og 300 meters gang til værelserne for omklædning inden aftenens fest middag. 
 
Kl. 19:00 Fest middag på Kroen – de laver rigtig god mad …………. 
Kl. ?? Ramasjang som vi kender spiller op til dans og masser af hygge 
 
Godnat – søndag morgen er der morgen complet på Kroen. 
 

 



 
Økonomi – Overordnet: sur prise indslaget fredag aften betales af Chapter Jylland Syd 
  Ramasjang lørdag aften betales af Chapter Jylland Syd 
  Tilskud, bidrag til Event afvikling og leg lørdag, gives af dit Chapter 
   
Overnatning inkl. morgenmad: 
På Kroen er der værelser m/ bad 9 Dobbelt vær. Type 1, pr. nat pr. pers.  Kr. 284,-  
   2 Enkeltværelser, pr. nat   Kr. 380,- 
 
Værelser væk fra Kroen max 100M Dobbeltværelser fordelt i 3 huse.  
(fælles bad og toilet)  pr. nat. pr. person    Kr. 230,- 

Enkeltværelser    Kr. 320,- 
 
Festmiddag på Kroen, 2 retter    Kr. 258,-  
 
NB: Ønsker du ikke værelse, kan du bo gratis i Telt og betale 2x60,- for morgenmad 
 
Grill menu og lidt køligt fredag aften, KTM Race Hall samt frokost lørdag Kr. 290,-  
 
Event deltagelse Eventpark Danmark, obligatorisk for alle  Kr. 260,- 
 
Samlet ser det sådan ud fredag til søndag – for hele herligheden: 
 
Type 1.   
delt dobbeltværelse på Kroen – morgenmad – Grillmenu – Festmenu –  
Musik, sur prise fredag i Western Saloon og Event deltagelse:  Kr. 1.296,- 
 
Type 2.  Værelser væk fra Kroen 
delt dobbeltværelse og fælles bad – morgenmad – Grillmenu – Festmenu –  
Musik, sur prise fredag i Western Saloon og Event deltagelse:  Kr. 1.188,- 
 
Type 3.   
enkeltværelse på Kroen – morgenmad – Grillmenu – Festmenu –  
Musik, sur prise fredag i Western Saloon og Event deltagelse:  Kr. 1.488,- 
 
Type 4.   
enkeltværelse væk fra Kroen – morgenmad – Grillmenu – Festmenu –  
Musik, sur prise fredag i Western Saloon og Event deltagelse:  Kr. 1.368,- 
 
Type 5. Telt 
Morgenmad – Grillmenu – Festmenu – Musik, sur prise fredag og Event  Kr. 848,- 
(begrænset med teltplads ved Kroen – først til mølle) 
 
For Ikke medlemmer tillægges der Kr. 360,- på deltagerprisen. 
 
Fordeling af værelser sker efter først til mølle og der betales når nærmere besked gives og værelser er 
fordelt – priserne er pr. person. 
 
Dette er træffet du absolut skal deltage i og være med til at fejre vores 15 års fødselsdag 
 
Chapter Jylland Syd byder dig velkommen og vi glæder os til at give den en på opleveren. 
 
Bedste H.O.G. hilsen Henrik Holst Lehn/ Director 



 

 

 

 

 

 

 

 


