VELKOMMEN TIL
TELEMARKTREFFEN
CAMPING VED KJELDAL GRENDEHUS / KJELDAL SLUSE

Muligheter for romleie på Kjeldal Grendehus
Campingen er åpen fra torsdag kl. 12.00
Dans fredag og lørdag fra kl. 19.00
Konsert / allsang lørdag kl. 15.00. Fri inngang.
Buskspell
Matsalg på grendehuset

CAMPING: PRISER FOR PÅMELDING
Campingplass pr døgn med strøm
Campingplass pr døgn uten strøm

kr
kr

400
350

Campingplass 2 døgn (fre-søn) med strøm
Campingplass 2 døgn (fre-søn) uten strøm

kr
kr

800
700

Campingplass hele helga (tors-søn) med strøm
Campingplass hele helga (tors-søn) uten strøm

kr
kr

900
800

Inngang:
Til dans pr kveld
Gjennomgangsbillett for fredag / lørdag
Aktive musikere som spiller til dans

kr
125
kr
200
GRATIS

Påmelding til:
Guri Tremyr, tlf 40242108, mailadr guritremyr@hotmail.com
Betaling til:
Telemarktreffen, Lunde Trekkspellklubb, 3825 Lunde,
Konto nr. 2665.10.57026.
Merk innbetalingen med hva du betaler for. Frist for betaling er 15. mai.
Innsjekking er senest fredag 5. juni kl. 21.00.
Ønsker din klubb / gruppe å spille til dans fredag og lørdag kveld
og delta i konsert med allsang lørdag kl 15.00?
Gi beskjed om dette med navn på musikerne i klubben / gruppa
og evt ønsket tidspunkt.
Kanalbåtene Victoria og Henrik Ibsen passerer Kjeldal sluse
ca kl. 12.45 og 13.30 lørdag og søndag.
Vi setter pris på om noen vil spille på Slusehaugen mens båtene ligger i slusa.

NB! Sørg for å ha utstyr til strømtilkobling som er 100% i orden!

Velkommen til Telemarktreffen 2020
Kjeldal Grendehus og Kjeldal sluse ligger 4 km fra Lunde sentrum
og er den nest siste slusa i Telemarkskanalen.
Det er også mulig å leie campingplass / innkvartering ved Hogga sluse
og ved Telemark Kanalcamping som ligger ved Lunde sluse.
Kanalcampingen leier ut sykler og kanoer og de har forslag til turer
i kombinasjon med kanalbåtene.
Les mer om dette og turer på Telemarkskanalen på
www.kanalcamping.no og www.visittelemark.com

TELEMARKTREFFEN 2020 er sponset av:

Sparebank 1 Telemark

Tveito Maskin AS

Nome Containerservice AS

Holte Industri AS

Midt-Telemark Energi AS

Eek Logistikk AS

Takk for støtten!

Bestilling av campingplass:

Treffleder:

Guri Tremyr

Torbjørn Johnsen

Mobil 402 42 108

Mobil 915 96 098

E-post: guritremyr@hotmail.com

E-post: torbjoe7@online.no

