
Fredag aften vil der være fællessang med musikgruppen Alice og Jørn, som spiller på harmonika 

og guitar. 

Alice Hansen og Jørn Spelling fra Frederikshavn, er også kendt fra gruppen Hansen Trio plus 1. 

Lørdag aften vil der være legestue under ledelse af Vita Ugilt og med et stort spillemands orkester 

ledet af Ivan Amtoft. 

OBS: Hvis der er dansere, som kun vil deltage til fællessang om fredagen 

eller legestuen om lørdagen kan det også lade sig gøre - Se tilmeldings blanket 

 

Kom til Sommertræf i Sæby 

16.-18. juni 2023 

Sæby Folkedanserforening indbyder til sommertræf   

Sæby Spektrum Sæbygaardvej 32, 9300 Sæby 
   

Program:     

Fredag den 16. juni Kl. 15.00  Check-in for campister: Bagved Sæby Spektrum, 
Sæbygårdvej 32 

  Kl. 20.00 - 22.30 Fællessang i Kulturhuset (Manegen), Rådhusplad-
sen 2,  Sæby  

Lørdag den 17. juni Kl. 08.00 - 09.30 Morgenmad i Cafeen 

  Kl.11.00 - 12.00 Opvisninger på Torvet i Sæby - fælles for alle, både 
med og uden dragt 

  Kl. 14.30 Byvandring i Algade i Sæby med guide 

  Kl. 18.00 Fællesspisning i Cafeen 

  Kl. 19.30 - 23.30 Legestue med kaffe og te incl. brød kl. ca. 21 

Søndag den 18. juni Kl. 08.00 - 09.30 Morgenmad i Cafeen 

  Kl. 13.00 Campingpladsen skal være ryddet 

Bemærk venligst: Eget affald skal tages med 
hjem når stævnet er slut 

Spillemænd, der ønsker at spille med ved legestuen lørdag aften, bedes 

tilmelde jer sig hos Ivan Amtoft, se venligst separat seddel til spillemænd 

Husk at tilmelde jer til Ivan Amtoft 

Mail: mail@ivanamtoft.dk  Telefon 2364 7269 

 



Til opvisningen på Torvet i Sæby lørdag kl. 11.00, vil vi gerne have foreningsfanerne med. 
Noter venligst på tilmeldingsblanketten om i har jeres fane med. 
 

TILMELDING  senest den 20. april  

Til stævne:    Kurt Mose Christensen Tlf. 2896 5720 e-mail: kmc.rvc@gmail.com 

Til opvisning:   Vita Ugilt    Tlf. 2860 3645 e-mail: Vita.Ugilt@pc.dk 

Til spillemandsorkester: Ivan Amtoft   Tlf. 2364 7269 e-mail: mail@ivanamtoft.dk 

Tilmelding er bindende og betaling sker samlet pr. forening 

Bedes mærket med sommertræf og foreningsnavn  til konto 9070 1628409419 

Vi håber at rigtig mange møder op, så det bliver et godt TRÆF! 

Med venlig 

Hilsen Sæby Folkedanserforening  

Priser - praktiske oplysninger  

OBS: ingen medbragt mad og drikke i hal og cafe !  

 

  Pris  
Pris for stævnet inkl. entre til Legestue, buffet og kaffe lørdag aften 
Voksne, unge og børn fra 11 år - pr. person 

 Kr. 275,00 

Pris for stævnet inkl. entre til Legestue, buffet lørdag aften og 1 sodavand 
Børn op til og med 10 år pr. person 

 Kr. 125,00 

Overnatning på Sæby Hostel i 4 personers værelse med eget bad og toilet + 
fælles køkken. Incl. sengelinned og 1 håndklæde pr. person 
Denne type værelse kan bestilles på tilmeldingsblanketten og er en special pris 
for deltagere i træffet. 
 
Ønsker i ikke at bo på 4 personers værelser, findes også andre typer  værelser 
på Sæby Hostel.  
Vedrørende forespørgsel på disse, må i selv kontakte Hostel vedr. pris og evt. 
bookning.  
Bookning og betaling af disse værelsestyper sker direkte til Sæby Hostel 
Tlf. nr. 98463650 
 

Kr. 185,00 pr. 
pers. pr. nat 

Campister - pr. person over 18 år hele stævnet, incl. bad i hal A 
Børn og unge til og med 18 år er gratis. 
Campingpladserne er gratis (der betales kun for antal personer) 
Der er ingen mulighed for strøm på pladserne 

Kr. 100,00 

Morgenmad - lørdag Kr.  80,00 

Morgenmad - søndag Kr.  80,00 

Fællessang fredag aften incl. kaffe eller te incl. brød Kr.  75,00 

Byvandring i Algade i Sæby med guide Kr.  30,00 

Legestue for gæster inkl. kaffe eller te incl. brød lørdag aften Kr. 100,00 

Legestue for gæster børn - til og med10 år  Kr.  50,00  

  

Priser på drikkevarer i hallen/Cafeen om aftenen  

Rødvin pr. flaske Kr. 175,00 

Hvidvin pr flaske Kr. 150,00 

Kildevand 1/2 liter Kr.  20,00 

Sodavand 1/2 liter Kr.  30,00 

Øl, alkoholfri  pr. flaske Kr.  30,00  

Fadøl 1/2 liter  Kr.  45,00 
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