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Finska 2cv gillet fyller 50 år, 2012
Välkomna tillbaka till rötterna!

Sätkälä, Sulkava, FIN • Juli 18.-22., 2012
VARFÖR

• Finska 2CV gillet grundades 1962 och är en av de äldsta 2cv klubbarna i världen; så är det inte på tiden att vi firar vårt första 50 års jubileum?
• Vi vill bjuda DIG till vårt party i Sulkava, en unik mötesplats mitt i det vackraste och finaste insjöfinland
• Finland har långa traditioner av att arrangera internationella 2CV träffar: 1sta Internationella 2CV mötet 1975, 10de världsmötet 1993, 10 x
Raid Laponie, 3 x Raid Mosquito... Vi har också publicerat internationella 2CV vägserviceboken APUA –HELP sedan 1975 – och den följande
utkommer år 2012 till jubiléet.

VAR?

• SULKAVA är idealiskt beläget i södra delen av Finland bland tusen sköna sjöar och öar.
• SÄTKÄLÄ (= 2CV by) är vår egen mötesplats vid en underbar sjö. All bas infrastruktur är tillgänglig plus förstås två bastun vid sjön där man
kan bada. Om du vill kan du även komma med din egen båt.
• Vi väntar oss ca 300 2CV att delta till detta 2CV möte i andan av goda gamla tider ”tillbaka till 2CV rötterna tillsammans med vänner”.
Tävlingar, musik och samvaro tillsammans med nya och gamla vänner från hela världen.
• Hitta ditt egen ställe i den unika campingplats skogen belägen alldeles intill jubileumsområdet. Du finns även många olika alternativ for
inomhus accomondering att välja på ca. 5-10 km från området. Kanske du vill hyra en stuga i närheten? Välj det som passar dig bäst.

VAD SKALL VI GÖRA DÄR?

• Vi bjuder på ett rikligt utbud av program som lämpar sig för temat ”back to roots - tillbaka till rötterna”.
• Några höjdpunkter: skojiga lekar, vackraste 2CV tävling, olika utmaningar så som 2CV vattenskidåkning, blues & roots musik, 2cv sångtävling,
lekar och kul för barn också.
• Du kan också njuta av naturen, promenera, simma, ro, cykla, åka ut med kanot och så vidare. Det finns mycket att se och uppleva i
omgivningen och i den unika naturen.

HUR KOMMER DU TILL FINLAND?

• Många vägar leder till Finland. Lättast kommer du med färjan från Sverige till Åbo, Helsingfors eller Vasa.
Du kan också ta ta färjan från Tyskland eller Polen och även köra Via Baltica.

Nordkapp

FINNS DET RAID ATT DELTA I ?

• En raid planeras från mitten av Europa till Finland.
• “Långsam” raid från sydvästra Finland
• Efter mötet, arrangerar vi 4de Raid Mosquito till Lappland med möjlighet att
köra till Nordkap om du vill.

FRYSER VI, KAN VI SE MIDNATTSOLEN?

• Vädret i Finland under är sommartiden rätt likadan som i Centraleuropa (vintern är annorlunda).
Dagstemperaturen växlar mellan +15...+30 C
• Det blir inte helt mörkt om natten men midnattssolen syns bara i Lappland under den här
årstiden.

HUR KAN JAG FÖRHANDSANMÄLA MIG?

Lappi • Laponie
ire • Polarkreis

Arctic Circle • Cercle Pola

UMEÅ

• Vi vill göra dethär mötet förmåmligt för dig. Du kan anmäla dig på vår hemsida www.2cv.fi/50.
Priset för en 2CV är 30 € vilket inkluderar, camping på mötesplatsen för max 4 personer. Som
förhandsanmäld får du ett kvitto (“voucher” värd 15 €) med vilket du får en T-skjorta när du
kommer till mötet. Detta erbjudande gäller bara en begränsad tid.

VAASA

SULKAVA

.

MERA INFORMATION: www.2cv.fi

• Besök vår hemsida regelbundet för uppdatering.
• Kontakt och förfrågan: fin2cv@2cv.fi
• Vänligen också informera dina klubbmedlemmar genom att skicka vidare detta meddelande.

Välkomna - Tervetuloa !  Finska 2CV Gillet * Suomen 2CV-Kilta
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PS: Beskyddare för mötet är rallyvärldsmästare Ari Vatanen,som själv kör en 2CV också .
Finnish 2CV Guild / J.Isomäki, Mäntymaentie 7, FI-65200 VAASA, Finland. fin2cv@2cv.fi, www.2cv.fi

