
DSektionens årliga familjeträff, 
i år på Spånhults Herrgård

Hej alla Citroëntusiaster, nu är dags att reservera helgen den 9 – 11 
augusti, för då blir det motorhuvsöppning och grillning i Norrahammar som 
ligger strax söder om Jönköping.

Fredag
Vi startar lite mjukt i DS anda på fredag den 9/8 på eftermiddagen för mötets 
iordningställande. Incheckning från kl.16. På kvällen grillning vid 6 tiden (egen 
mat) och därefter mjukar vi upp pratmusklerna framför brasan (egen olja). Alla 
som känner för att hjälpa till är mycket välkomna och ni andra också!

Lördag 
Träffen öppnar och vi hälsar alla välkomna från kl 10.00, men självklart börjar 
bilarna rulla in tidigare.
Nytt för i år är att vi serverar korv och dryck för 25 kr från kl 11.00 och några 
timmar framåt. 
Från lunch kl 12.00 och framåt är det lek och tävling på högsta läget när vår 
hydraulguru Mattias kollar de olika körnivåerna. Har du rätt tryck i systemet?

Har ni Citroëndelar som ni vill sälja? Ta med dem, vi öppnar din bagagelucka! 
Passa även på att se er om i omgivningarna, det finns bl.a flera muséer att 
besöka.

15.00 är det prisutdelning.

På kvällen runt kl.18 träffas vi alla för en festmåltid. Då finns en Buffé uppdukad 
som Spånhult ordnar på verandan eller inomhus beroende på vädret. Buffén 
kostar 215kr/pers. Dryck finns att köpa i restaurangen. (Alltså ingen egen dryck 
under middan!)
Har du speciella önskemål? (allergi t ex, prata med personalen i god tid)



Det finns senare på kvällen plats vid 4 eluttag för husvagn/husbil. På den 
parkeringen som är reserverad för Citroënbilar (helst Dmodeller)

Söndagen avslutas med gemensam färd till Tabergs topp efter utcheckning vid 
kl10, för att kolla att kylningen på bilarna fungerar. Efter fika och fotografering, 
testar vi att hydrauliken fungerar till bromsarna på vägen ner.

Förslag till egna aktiviteter under dagen,  Se länken 
http://www.taberg.info/gruvan/

Boende:
Här erbjuds gratis Wi-Fi samt rum med TV och eget badrum med dusch.
Man kan även laga mat i det gemensamma köket. 
Här finns även Rebeckas Kropp & Hudateljé som erbjuder kropps- och 
hudbehandlingar. Cyklar finns att hyra i receptionen på Spånhults Herrgård. 

Hotellstandard innebär att rummet är bäddat och klart när du kommer, att det 
finns handdukar, tvål & schampo, samt att det ingår en härlig frukostbuffé i 
priset.

Priser för Vandrarhem:
650 kr per dubbelrum utan linne
110 kr tillägg för städning
80 kr för frukost

Priser för Hotellrum:
1050 kr per dubbelrum inkl. frukost

Vi fyller herrgården först och sedan annexet som är enbart vandrarhem.

För bokning:
Ring till Spånhults Herrgård telefon nr 036-610 75,
Meddela att du tillhör Citroënklubben/DSektionen för bokning av hotellrum/ 
vandrarhem.

Till er som önskar buffén på lördag kväll behöver ni höra av er till mötesgruppen
för bokning senast den 2e Augusti, men ju tidigare desto bättre.
För att delta i själva mötet (fredag/lördag/söndag) behövs ingen anmälan.

Vägbeskrivning:
E4an Avfart 93 eller 94 strax söder om Jönköping. 
Åk av mot Norrahammar, följ skyltar mot Spånhults Herrgård.

Mötesgruppen hälsar alla välkomna!

Mattias Lindström, Mikael Almfeldt, Åke Allerth

http://www.taberg.info/gruvan/

