
 

 

Nyhedsbrev december 2022 

Kære Back to Nature medlem. 

I det forgangne år har der været afholdt følgende træf: 

 Træf Øst på Rødvig Camping 

 Træf Vest på Løgballe Camping 

 En Bid Af Nordjylland 2022 på Bramslev Bakker Camping (spontantræf) 

 Tjekkiet 2022 på Mlada Boleslaw Auto-camp Autoclub Škoda (spontantræf) 

 Generalforsamling på Blokhus Natur Camping 

 Juletræf Vest på Enderupskov Camping (spontantræf) 

I 2023 vil der blive afholdt: 

 Træf Vest den 4. – 7. maj (program og sted kommer senere) 

 Træf Øst den 17. – 21. maj (program og sted kommer senere) 

 En bid af Nordjylland nr. 7. den 4. – 10. juni på Hjarbæk Fjord camping (endeligt program kommer 

senere) Spontantræf 

 Cykeltræf den 16. – 18. juni på Skjern Å Camping (program kommer senere) Spontantræf 

 Tjekkiet træf den 10. – 17. juli (Spontantræf) 

 Tur i Sydvestnorge den 3. – 10. august (program kommer senere) Spontantræf 

 Generalforsamling den 1. – 3. september i øst (program og sted kommer senere) 

Jeg vil igen i år bede jer reklamere for Back to Nature, så vi kan opretholde vores medlemstal og gerne øge 

det. 

Igen i år vil vi opfordre jer til at forny og betale jeres kontingent i god tid så medlemskortet er jer i hænde før 

I skal bruge det. Det giver jo adgang til gode rabatter – både i DK, men også på flere pladser i udlandet. 

Fornyelse af medlemskab for 2023 koster kun kr. 175,00 og beløbet skal indsættes på konto nr. 5396 

0000325088 med angivelse af navn og medlemsnummer. 

Vi glæder os meget til at se mange af jer på et eller flere af de planlagte træf i 2023. 

Til sidst vil vi ønske alle en glædelig jul og et godt nytår. 

På bestyrelsens vegne og med venlig hilsen 

Tommy Hansen 

Formand 

 

https://backtonature.dk/begivenhed/en-bid-af-nordjylland-7/

