Nyrøjsvej 11
6430 Nordborg

www.traktorlaug.dk
formand@traktorlaug.dk

Traktor Ringridning 2011
Lavensby Traktorlaug indbyder atter til Traktor Ringridning for alle laugets medlemmer og andre
interesserede.
Lørdag den 18. juni 2011
Program:

Kl. 13:00

Lauget mødes på pladsen ved P. Moos Eftf. Lavensby.
Der varmes op til ringridningen og ringridningens deltagere ses an.
Kritik frabedes.

Kl. 13:45

Afgang i konvoj ad Sømadevej mod Gyvelvej

Kl. 14:00

Den officielle Traktor Ringridning starter for de deltagere, der er nået
frem.

Kl. 18:00

Præmieoverrækkelse til de 3 bedste.
+ ærespræmier.

Kl. 18:15

Vinderen inviterer alle på en forfriskning.

Pris for deltagelse: 100 kr.

Beløbet omfatter nu en ansvarsforsikring på ringriderpladsen.
Det gælder også for traktorer uden styrtbøjle.
Vi kræver derfor, at gyldigt førerbevis forevises.

Opmærksomheden henledes på, at havetraktorer og lignende ikke accepteres. Disse henvises i stedet til
Nordborg Ringridning.
Detlef Jepsen og Jes Petersen har tidligere udlånt mange veteran traktorer til deltagere i
traktorringridningen. Vi er nu spændt på, hvem af de to, der har flest traktorer med i ringridningen. Der
kunne jo gå konkurrence i det.
Der vil naturligvis være mulighed for passende forplejning under Traktor Ringridningen.
Der vil som sidste år igen være opstillet en hoppeborg for de små, som også de lidt større må prøve.
Skulle der mod forventning opstå problemer med at få køretøjerne i brugbar stand, kan vores
chefmekaniker kontaktes mod et passende vederlag.
Chefmekaniker
Peter Moos Petersen
Tlf.: 20 11 60 41
Bindende tilmelding skal ske senest 13. juni til:
Formand:
Hans Erik Moos Petersen
Kasserer:
Torben Bjerg
Sekretær:
Jørgen Jørgensen
Bestyrelsesmedlem:
Bent Schultz

Tlf.:
Tlf.:
Tlf.:
Tlf.:

74 49 04 85 / 40 26 86 06
74 49 05 88 / 40 13 55 07
74 45 02 12 / 21 42 26 93
28 95 01 04

(Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig alle bestyrelsesmedlemmer. Man kan nøjes med den, som man finder mest pålidelig)
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Festaften 2011
Lavensby Traktorlaug arrangerer i samarbejde med Lavensby Beboerforening spisning om aftenen.
Stedet er denne gang laden ved Nis Johannsen, Gyvelvej 23B. Alle interesserede er velkomne, også
selvom man ikke har deltaget i Traktor Ringridningen. Sidste år var der 75 deltagere til spisningen,
men der er plads til flere. Så sæt kryds i kalenderen og deltag i en festlig aften.
Maden kommer direkte fra grillen og menuen er:
Menu

Pris: 110,00 kr.

Kød

Kryddermarineret Kyllingeschnitzel
Skovhugger Steaks
Grillpølser

Tilbehør

Kartoffelsalat, pastasalat
Friskbagte flutes med kryddersmør

Salat

Blandetsalat + 2 dressinger
Ketchup og sennep

Maden bestilles senest 13. juni.
Spisningen starter ca. kl. 19:00.
Efter spisningen er der musik og dans.
Der vil være mulighed for at smage på specialøl. Per fra Dagli’ Brugsen i Langesø kommer med et
passende udvalg.
Vi har også indset, at ikke alle piger er lige begejstrede for brændevin og Sort Svin, så udvalget af
drikkevarer bliver udvidet, så man kan få en long drink eller to.
Lavensby Traktorlaug og Lavensby Beboerforening håber hermed, at have lagt op til et rigtig
spændende arrangement og at vi får mange både gamle og nye ansigter at se til årets begivenhed.

Lavensby Traktorlaug & Lavensby Beboerforening

