INVITASJON TIL TRETOPPTUR 2017
Hei damer!
I år har jentegruppene i Kongsvinger, Brandval og Eidskog JFF gleden av å invitere
til tretopptur fra 22. – 23. april 2017. Vi booket to hytter for 1 ½ år siden for å få
nettopp denne helgen med tanke på å kunne oppleve fugleleik rundt hyttene. I dette
samarbeidsprosjektet med Brandval, Eidskog og Kongsvinger JFF inviteres du
herved til å delta på en spennende og annerledes tur. Vi har sengeplass til 15
personer fordelt på to hytter. Hyttene ligger bare ca 300 meter fra hverandre så det er
gangavstand i mellom hyttene.
Hyttene som er booket er;
GRANHYTTA

BJØRKHYTTA

.Vi har booket disse hyttene i håp om å kunne oppleve fugleleik på nært hold, og ikke
minst ha en sosial og hyggelig opplevelse slik at vi kan bli bedre kjent.
Begge hyttene står til vår disposisjon fra klokken 14.00 lørdag 22. april, og vi må
være ute av hyttene klokken 14.00 søndag 23. april.
Det er lagt opp til at vi tar med oss laken, dynetrekk, putevar og håndklær. Mat
kjøpes inn felles av JFF til lørdagskveld og til frokost på søndag. Drikke tas med etter
eget ønske.
Rengjøring av hyttene er booket!

Vi håper at det er mange som har lyst til å bli med på denne spennende og litt
annerledes turen.
Pris for å delta på turen er som følger;



Pris for medlemmer av JFF-medlemmer i Kongsvinger, Eidskog og Brandval
er kr 600,00
For andre deltakere som ikke er medlemmer av en JFF forening er prisen
kr 900,00

Siden det er satt grenser for hvor sent vi kan avbestille hytter med hensyn til
betaling, så er påmeldingsfrist satt til 15.03.2017. Påmelding ansees ikke som
gyldig før innbetalt deltakeravgift er på konto. Det gjøres oppmerksom på at
«først til mølla» prinsippet avgjør hvem som får delta. Påmelding sendes til
Anita Hagen på telefon 90695542.
Pengene overføres til KJFF med konto 1822.03.78588 og merkes «Tretopptur».
Hyttene ligger i almenningsskogene i Ringsaker, mellom Hamar og Lillehammer. Vi
må selv ta oss til hyttene. Hvem som kjører sammen ser vi nærmere på når
påmeldingen er klar. De som kjører felles bil kan jo da dele på drivstoff.
Vegbeskrivelse leveres før avreise.
Dersom dere ønsker å lese mer om tretopphyttene, så gå inn på tretopphytter.no

Med hilsen
Jenteutvalgene i Kongsvinger, Brandval og Eidskog JFF

