Hovby Flygfält

Gå in på Power Meets hemsida www.bigmeet.com - mera uppdateringar kommer efter hand!!

NÅGRA NYHETER INFÖR 2017!
GIFT ER PÅ BIG MEET#40
Både kyrklig och borglig vigsel inne på
träffområdet under fredagen 7 juli. Skicka
ett mail till bibi@bigmeet.com så återkommer vi med närmare detaljer!
Alla som gifter sig får en speciell minnesgåva från Power Big Meet.

6500
BIG MEET
JUBILEUMS
SKYLTAR
3.800 kr betalt för en ”pappskylt”
från 1989 i perfekt nyskick. 15.000
kr betalt på Tradera för en komplett
samling Power Big Meet skyltar. Traditionen fortsätter på Big Meet#40.
3000 skyltar delas ut vid bilinsläppet
på fredagen och 3000 på lördagen.
500 säljs i Power Meet T-shirttältet
till förmån för barncancerfonden.

Allmän camping i bortre
änden på Hovby Flygfält.
FINBILS CRUISING!
200 bilar lämnar träffområdet ca
16.45 fredagen 7 juli och kör runt
inne i Lidköping. Anmälan till finbilscruisingen sker inne på träffområdet under fredagen.
En tradition som fortsätter!

POWER BIG MEET
JUBILEUMSBURGARE
Inför vårt 40-årsjubileum har vi komponerat en speciell ”DUBBEL-MEETARE”
som inkluderar ett BigMeet#40 jubileumsmärke. Samlar du på Power Meet
prylar - käka en ”DUBBEL-MEETARE i
Lidköping 6-8 juli!

Infarten till denna camping blir från öster –
väg 184. ALLTSÅ INTE SAMMA SOM INFARTEN TILL SJÄLVA TRÄFFOMRÅDET på
Hovby Flygfält!. Detta område får ungefär
samma upplägg som Joberg camping i Västerås. Dock lägre avgifter. Denna camping
sköts av föreningar från Lidköpingstrakten.
Boka genom att använda följande länk..
http://boka.bigsleep.se/sv/boende

NOSTALGI CAMPING
5-9 juli. OBS NYTT!
Vi kommer att för första gången någonsin ha
en speciell nostalgicamping i direkt anslutning till själva träffområdet. Inhägnat plus vakter vilket kan vara viktigt om du värderar
säker parkering.. Endast för USA-bilar i bra
eller bättre skick. Endast bil plus husvagn –
inga tält och inga husbilar. Dock ej krav på
nostalgihusvagn. Toa plus duschmöjligheter.
Max 4 personer per fordon. Samma boendekrav gäller som för säljare på Power marknaden - eftersom det ligger nära Marknaden.
Inget onödigt oväsen och allmänt hyfsat uppträdande är ett krav!.
Priset blir 2000 kr per bil/husvagnsplats
PLUS sedvanlig träffavgift 400 kr per person.
Samma avgift som för ett 3 dagars band på
Big Meet 2017. Detta måste förbetalas – men
är avbokningsbart.
Maila bibi@bigmeet.com och skriv rubrik
”Boka nostalgicamping” i ärenderaden.
MAX 100 platser. Det kan ta ett tag innan du
får svar men vi håller reda på ditt bokningsnummer!

