Kåringsmiddag den 11. juli 2015
og lidt om overnatningssteder
Lørdag den 11. juli og søndag den 12. juli har vi kåring på Sjælland,
nærmere bestemt på Åmosegaard, Assendløsevejen 63, 4130 Viby Sj.
Kåringsmiddag lørdag den 11. juli kl. 19 på Åmosegaard
Planerne for kåringsmiddagen er faldet i hak. For 125 kr. for voksne og 75 kr. for børn kan vi
tilbyde grillet oksefilet og bayonneskinke + kartoffelsalat og en anden salat.
Fjordhesten Øst’s showhold vil stå for salg af drikkevarer hele weekend’en og naturligvis også
lørdag aften.
Du kan tilmelde dig kåringsmiddagen på blanketten, som ligger til højre for denne omtale.
Og det skal du gøre senest tirsdag den 7. juli.
Du betaler, når vi mødes lørdag den 11. juli på Åmosegaard.
Der er plads til 80 personer lørdag aften.

Hvor kan du bo
Da vi ved fra tidligere, at mange medlemmer vælger at rejse til medaljekårings-stedet for at
tilbringe weekend’en der, så er der brug for information om, hvor der kan overnattes. I år vel
specielt aktuelt for de medlemmer, der kommer fra Vest for Storebælt.
Vi kan ikke etablere en campingplads på Åmosegaard (måske kan vi finde plads til et par
campingvogne, men det er også alt). Spørgsmålet er også, om det kan betale sig at tage
campingvognen med, dels tager det længere tid på vejene dels er der brobilletten, men det er
naturligvis den enkeltes valg.
Af nærliggende kroer er der Viby kro (4619 3021), hvor et dobbeltværelse med morgenmad skulle
koste 695 kr. – Osted Kro (4649 7041), hvor et dobbeltværelse med morgenmad skulle koste 725
kr. Endvidere ligger Sylvesters Bed&Breakfast i nærheden (5616 8296, mobil 2293 6600), her
skulle et dobbeltværelse inkl. morgenmad koste 695 kr. Alle beløb med forbehold, tjek det selv ved
bestilling.
Til dommerne har vi fundet værelse på Danhostel i Køge (og muligvis har jeg et for meget, her
koster to nætter med morgenmad 880 kr., men så skal du også selv medbringe håndklæder og
sengetøj (ikke dyne naturligvis) eller leje det på stedet). Mail til birgit.fjordhest@gmail.com, hvis
du vil lægge billet ind på den ledige reservation af et værelse fredag og lørdag. Prisen 880 kr. er for
værelset benyttet som enkeltværelse, er der to personer i værelset, så koster det ekstra 120 kr. for to
gange morgenmad.
Hvis intet af ovenstående falder i din smag, så kan du naturligvis google bed&breakfast nær Viby
Sjælland og se, hvad der dukker op.
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Birgit

