
            Vestjydsk Nimbusklub               
Afholder sit 44. træf i Nees i dagene 17. – 19. juni 2022. 

Coronaen løsner sit greb, og vi kan atter afholde træf, være sammen, og mødes som 

vi har lyst. Vi har holdt det velkendte sted reserveret i Nees, tæt ved Nissum Fjord, i 
det skønne vestjyske landskab ca. 10 km. fra Vemb. 

Stedet er som de fleste ved: Centret, Stadionvej 6, Nees 7570 Nees. 

Centret er blevet handlet og moderniseret, herunder specielt værelserne. Det betyder 
at der er lidt færre sengepladser, men til gengæld flere værelser med dobbeltseng.

Der vil kunne reserveres soverum, hvilket sker efter ”først til mølle princippet” v. Gull-

Britt se nedenfor, men man kan jo også medbringe eget "sneglehus" eller telt. 
Yderligere er der på centret suppleret med 14 nye bord-bænksæt, så der er pladser til 

alle udendørs. 

Der er bad og toiletter i bygningen. Træfpladsen ligger i umiddelbar forlængelse af 

bygningen, se i øvrigt beskrivelse på hjemmesiden under ”Større arrangementer, 
Nees træf”.  

Træfgebyr m.v. betales ved ankomst. Træffet afvikles under forudsætning af at 

forholdene (corona beredskab) i juni er ”normaliserede” i den henseende.   
Program: 

Fredag d. 17.: Efter kl. 14.00. Ankomst. 

Ved aftenstide tændes klubbens grill, og den medbragte mad 
kan nydes efter behag. 

Hvis man ikke har nået at proviantere, vil man kunne købe 

grillpølser i et vist omfang i ”køkkenet”.  

Lørdag d. 18.:  
Ca. kl. 10.00. Fællestur byder bl.a. på en historie- og naturoplevelse i det vestjyske 

med guide til bævere/-byggeri, en smuk køretur gennem hede 

og plantage, militæranlæg fra WWII m.v. med udgangspunkt 
fra en Shelterplads. Den medbragte kaffe og frokost vil 

afhængig af vejret, enten indtaget ”indenfor” til bålets knitren, 

eller udenfor i solen. Ca. kl. 18.30. Festmiddag med den 

”Helstegte Pattegris”. Vær sikker på den helstegte pattegris, 
og forhåndstilmeld dig som overnattende gæst.  

 

Der vil under træffet være mulighed for at købe drikkevarer, 
pølser, is, snack m.v. 

 

Søndag d. 21.:Pakning, rengøring og afgang. 
Træfgebyr:  

Pers. /nat: Børn u. 15 år – gratis,  

 Telt m. morgenmad og fri kaffe hele dagen – kr. 100,  

 Telt, incl. fri kaffe hele dagen: kr. 70, 
 Indendørs soveplads m. morgenmad og fri kaffe hele dagen: kr. 

150 

 Indendørs soveplads m. fri kaffe hele dagen: kr. 120,-. 
 Festmiddag kr. 180,- pr. kuvert./50 kr. for børn under 15 

 

Tilmelding til senest den 13.06.18 til Gull-Britt på 28716383 eller: 
gullbritt1@gmail.com, og gerne pr. mail.  

Mulighed for at betale direkte til Gull-Britt pr. Mobile-Pay.                                                           

    

      
Ret til ændringer i programmet forbeholdes. Støttet af Danmarks Nimbus Touring. 
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