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Välkomna till 
LUNDSBRUNN!

Egen spa-anläggning.Gott om plats för träff utomhus.

Både enkel- och dubbelrum.Alla gäster mottages i lobbyn.

Frågor och anmälan till:  
Ronnie Bergkvist, tel 070-786 59 81,rsb@telia.com

Program: 
Torsdagen den 29 juni 
Ankomst och incheckning från 15.00.
Eftermiddagen är f.ö. fri för sparkning av däck t.ex. 
På kvällen serveras det hamburgare med tillbehör. 

Fredagen den 30 juni 
Fm kan med fördel bedrivas i omgivningarna.
Efter lunch planeras det för en utflykt till Skara. 
Ankomst och incheckning från 15.00.
på kvällen serveras det grillbuffe med tillbehör.

Lördagen den 1 juli 
Efter en stadig frukost och inspektion av anlända bilar 
ger vi oss ut på en tur runt Kinnekulle med dess vackra 
omgivningar och hänförande utsikt. Vi kommer bl.a. 
besöka ett fantastiskt intressant museum där klubben 
står för inträdet. Vi kommer också att stanna på en 
intressant plats för att inmundiga vår medhavda lunch. 
Dagen avslutas med sedvankig tre-rätters middag med 
prisutdelning. Därefter bilprat fram till småtimmarna. 

Söndagen den 2 juli
Frukost, utcheckning och därefter hemfärd. Eller 
planera in en fortsättning på fin-fina Spa-anläggningen 
på egen bekostnad och i så fall en senare hemfärd. 

LOGI MED HELPENSION; PRIS FÖR 2 PERSONER 
Torsdag 29/6 Grillmat med tillbehör    438:- 
Fredag 30/6 Logi, frukost, grillbuffe med tillbehör 1.990:- 
Lördag 1/7 Logi, frukost, pick-nick lunch, 
3-rätters middag (lättöl, vatten ingår)   2.578:- 
Söndag 2/7 Logi, frukost    1.290:- 
För 2 personer i dubbelrum =    6.296:- 
För 1 person i enkelrum =    4.183: - 

Anmälan:
För er som bokar med övernattning/ar: Gå in på Lundsbrunns 
hemsida, www.lundsbrunn.se, tryck på BOKA, välj relevanta 
datum/ar och hur många/vilka ni är, ange koden FordV8 
(exakt så här) under Företagskod. Tryck sedan: Verifiera 
kod. Välj boende och övriga tillval vad beträffar mat under 
dessa dagar.
 Har ni valt 3 nätter och samtliga måltider blir summan 
6.296:- för ett dubbelrum och alltså 2 personer.

Daggäster; torsdag/fredag eller lördag
För er som bokar UTAN  övernattning gäller följande:
Maila ”bokning@lundsbrunn.se”, eller ring 0511-571 90 och 
boka in er (namn + mobilnr) samt de måltider ni önskar äta  
under dagen. (Se LOGI MED HELPENSION).

I samband med anmälan måste ni även meddela klubben 
om att ni tänker komma! Se anmälningsrutan på sid 7.

Alternativt boende:
I Lundsbrunn finns ett B&B, ring 076-128 37 35.
Turistbyråer finns i: Lidköping, ring 0510-200 20.
Skara, ring 0511-320 00. Skövde, ring 0500-44 66 88.
OBS! Om ni väljer ”annat boende” måste ni ringa och
boka den mat ni vill äta under resp. dag, 0511-571 90!

Frågor om anmälan kan ställas till Ronnie Bergkvist;
Mobil/sms 070-786 59 81 eller maila rsb@telia.com
Eller ring Lundsbrunn 0511-571 90.

Notera: Startavgiften till klubben, 300:-, erläggs vid ankomst 
till Lundsbrunn. Då får man också träffens välkomstpåse 
med information om helgens händelser. 
 

Lundsbrunns Spa erbjuder varma bubbelbad, relaxpool och 
olika bastuar m.m. till ett pris av 295:-. Kanske ett uppslag 
till en damaktivitet under någon av dagarna.

Anmäl er gärna så fort som möjligt så underlättar ni
för vår och Lundsbrunns planering väldigt mycket.

Info kring avbokning:
Fram till 72h innan ankomst kan man avboka utan kostnad 
och får då pengarna tillbaka.

29-30 juni – 1-2 juli 
2023 Datum: fr.o.m. t.o.m.

Samtligas namn:
1.
2.
3.
4.
Adress:

Postnr:/ort:    
Land:

Mobilnr:
E-post:
Bilmodell:
Årsmodell:

Anmälan till Ford V8 Klubb Sverige
Lundsbrunn 29-30 juni  –  1-2 juli 2023

Det går bra att maila informationen till: rsb@telia.com
Det går även att skicka SMS: till Ronnie Bergkvist 070-786 59 81
Eller kan man klippa ut och skicka ”snigelpost”, min adress finns i 
tidningen sidan 2 under regionala kontaktmän.

Från restaurangen
Torsdag 29/6 grillmat (kryssa i)
Fredag 30/6 grillbuffé
Lördag 1/7 picknicklunch/middag


