12. Teutotreffen 2019

28.06. T/m 30.06.2019
49545 Ledde,
(nabij Tecklenburg/Osnabrück)
Nu ook op Internet: www.teutotreffen.jimdo.com

Route:

Direkt aan de Ledder Dorfstraße, bij NETTO-Markt en tegenover de
Autohbedrijf (Oberbauer 1, 49545 Tecklenburg-Ledde)

Programma:
VRIJDAG: aankomst vanaf 16 uur, geen electriciteit, geen douches, maar er is
drinkwater. Er zijn plaatsen voor tenten en plekken voor campers etc.
Honden aan de lijn!!
Koffie en koekjes bij aankomst!
19:00 uur hartige/stevige avondeten ( is in het inschrijfbedrag
inbegrepen) en `s avonds met benzinelucht gelardeerde gesprekken bij
het kampvuur. Diverse soorten verfrissende dranken kunnen ‚s avonds
verkregen worden tegen inlevering van waarde-munten, die ter plaatse
gekocht kunnen worden.

Zaterdag: 9:00 ontbijt (is in het inschrijfbedrag inbegrepen)
11:00 uur een gezamenlijke rit door het Tecklenburger Land.
De rit eindigt weer op het kampement in Ledde.
Vanaf plm .19:00 uur een hartig en eenvoudige avondmaal (in de prijs
inbegrepen) Diverse soorten verfrissende dranken kunnen ‚s avonds
verkregen worden tegen inlevering van waarde-munten, die ter plaatse
gekocht kunnen worden.

Zelf uw borden, bekers en bestek meenemen!
Zondag:

vanaf 9 uur gezamenlijk ontbijt (in de prijs inbegrepen) daarna vertrek in
de loop van de ochtend.

Dit zijn de regeltjes
Voertuigen: maximaal 30 historisch „groene“wielvoertuigen (vrachtwagens groter
dan bijvoorbeeeld MAN 630 of Unimog alleen na afspraak en
goedkeuring van de organisatoren) Geen trekkers met oplegger met
zware tank etc!!
Indien er sprake is van olielekkages graag karton, doeken of olieabsorberende spullen
meenemen en onder uw voertuig leggen!

Uniformen: Passend groen of uniformen zijn toegestaan. (Duitse uniformen van voor
1955 zijn niet toegestaan.), geen Rambo-kleding van bijvoorbeeld H&M!!
Geen symbolen of vlaggen etc die in verband gebracht kunnen worden

met rechts-extremistische organisaties (Reichs Adelaar,Reichs-vlaggen.
Afrika Korps vlaggen of symbolen (palmboom), Kraft durch
Freude,Waffenschmiede Wolfsburg etc).
Bij overtreding van deze regels maken wij gebruik van nonze
huisregels en wordt men direkt uitgesloten van verdere deelnamen
en dient men het terrein te verlaten. Inschrijfgelden en/of kosten
vergoeding worden niet terug of uitbetaald!
Wapens:

geen dekoratie wapens, soft-air wapens, nagebouwde wapens of iets dat
op eenwapen lijkt worden toegelaten of zijn toegestaan.
Gevechtsmessen en bajonetten dient u thuis te laten.
Bij overtreding van deze regels maken wij gebruik van nonze
huisregels en wordt men direkt uitgesloten van verdere deelnamen
en dient men het terrein te verlaten. Inschrijfgelden en/of kosten
vergoeding worden niet terug of uitbetaald!

RIT:

asfaltwegen, veld- en boswegen, Vooraf uw koeling controleren het is erg
heuvelachtig.

Kosten:

45 Euro per persoon (Kinderen onder de 12 jaar 25 Euro), dit is
inclusief het avondeten op vrijdag en zaterdagavond, brunch op zaterdag
en ontbijt zondagochtend en koffie!

Terugbetaling indien men onverhoopt niet kan deelnemen alleen mogelijk
tot
30-04-2019! Er dient vooraf betaald te worden; ter plaatse kan niet betaald
worden!!
Deelname voor eigen risico. De eigenaar/houder van het voertuig is verantwoordelijk
voor de toestand van t voertuig,verzekering en het gebruik van het voertuig op de weg
volgens de Duitse Wegenverkeerswet (STVO). De oreganiosatie is niet aansprakelijk
of verantwoordelijk voor ongevallen of de gevolgen hiervan gedurende dit evenment.
Alle deelnemers dienen een verklaring hiertoe te onderteken. Voor minderjarigen
dienen de ouders te tekenen. Passagiers rijden voor eigen risiko mee.
Door zich aan te melden gaat men akkoord met voormelde voorwaarden van
deelname!
Maximaal aantal deelnemers 30 voertuigen- dus snel inschrijven!!!
Nieuw bank contact!!!
Ingo Federhenn
Codewoord: Teutotreffen en Naam

Oldenburgische Landesbank
IBAN DE44 280 200 50 6011142406
BIC OLBODEH2XXX
Nieuw Paypal: ingo.federhenn@web.de
Door zich aan te melden gaat men akkoord met voormelde voorwaarden van
deelname!

inschrijving

12. Teuto-militärfahrzeugtreffen 2019
Naam en voornaam
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiletelefoon
Email
Voertuig
 met Autoambulance
Maximaal toegelaten gewicht
(Vrachtwagens vooraf vragen en toestemming vragen)
Aantal deelnemende personen ____Volwassene
____Kinder jonger als 12
Deelname hele weekend  zaterdag  tent  Caravan
Ondertekening

Door zich aan te melden gaat men akkoord met voormelde voorwaarden van
deelname!

