SF-Caravan ry:n uutiskirje 23. elokuuta 2019

Laita kalenteriin: 6.–10.7.2020
Pohjoismaiset Karavaanipäivät järjestetään Kuopion Rauhalahdessa 6.–10.7.2020, joten laita
ajankohta jo nyt kalenteriin. Lisätietoa tulossa syksyn 2019 aikana. Seuraa
Facebookissa @nordicrally ja tapahtumasivustoa www.nordicrally.fi . Nähdään
Rauhalahdessa!

Äänestä Vuoden Caravan-aluetta
SF-Caravan ry nimeää vuosittain Vuoden Caravan-alueet jäsenäänestyksen perusteella.
Äänestyksen lisäksi valinnassa huomioidaan alueen suunnitelmallinen kehittäminen ja muu
merkittävä toiminta leirintämatkailun hyväksi.
Äänestä mielestäsi paras SF-Caravan-leirintäalue ja paras yleinen leirintäalue. Kaikkien
äänestäneiden kesken arvotaan palkintoja.
28.-29.9.2019 Karavaanarin Ajotaitokortti -peruskurssi, Ruissalo Camping, Turku
Kurssi on tarkoitettu oman ajotaitonsa kehittämisestä kiinnostuneille. Kurssin sisältö koostuu
liikennesäännöistä, ennakoivasta ajosta ja ajoneuvon käsittelystä käytännön ajoharjoituksien
kera. Kurssiohjelman toteuttavat yhteistyössä SF-Caravan ry ja Liikenneturva. Lue lisää =>
5.-6.10.2019 Koulutuksen superviikonloppu, Pajulahden Urheiluopisto, Nastola, Lahti
SF-Caravan ry:n jäsenyhdistysten puheenjohtajat, sihteerit, yhdistyksen muut hallituksen
jäsenet, leirintäaluevastaavat, aluetoimikuntien vetäjät ja kaikki leirintämatkailusta
kiinnostuneet karavaanarit.

5.-6.10.2019 Koulutuksen superviikonloppu, Pajulahden Urheiluopisto, Nastola, Lahti
SF-Caravan ry:n jäsenyhdistysten puheenjohtajat, sihteerit, yhdistyksen muut hallituksen
jäsenet, leirintäaluevastaavat, aluetoimikuntien vetäjät ja kaikki leirintämatkailusta
kiinnostuneet karavaanarit.
Superviikonlopun tavoitteena on antaa osallistujille eväitä, innostusta ja ideoita
yhdistystoimintaan, yhdistyksen luottamustehtävien hoitoon ja leirintäalueiden ylläpitoon.
Kurssin aikana perehdytään mm. viestintään, markkinointiin, suhdetoimintaan,
asiakaspalveluun ja kestävään kehitykseen. Erityinen painopiste on ideoinnilla,
verkostoitumisella ja uusien ihmisten kohtaamisella. Lue lisää =>

Caravan-lehti ja SF-Caravan ry osastolla D2 Caravan 2019
-messuilla
Caravan 19.-22.9.2019, Lahden Messukeskus
Matkailuajoneuvoalan suurtapahtuma Caravan 2019 esittelee kauden 2020 uudet mallit sekä
karavaanimatkailun varusteet, tarvikkeet ja palvelut.
Caravan-lehti ja SF-Caravan ry ovat mukana messuilla osastolla D2. Messuosastolla hoidat
kätevästi jäsenasiasi ja saat hankittua tarvitsemasi jäsentuotteet. Messuilla jäseneksi liittyvät
saavat jäsenpaketin lisäksi mukaansa liittymislahjan.
SF-Caravan Lahden Seutu järjestää messujen yhteydessä perinteiset karavaanareiden treffit
Vesijärven rantamaisemissa Lahden Messukeskuksen ja keskustan läheisyydessä. Lue lisää =>

Caravan-messuille nyt myös bussilla
Caravan-messuille pääset tänä vuonna näppärästi myös bussikyydillä, Reissu Ruotin ja Lahden
Messujen messupaketilla. Bussikuljetukset Tampereen, Jyväskylän ja Kuopion suunnilta. Hinnat
sisältävät messulipun sekä edestakaisen bussikuljetuksen Lahden Messukeskukseen valitsemanasi
päivänä, joko lauantaina 20.9. tai sunnuntaina 21.9.
Aikataulut ja matkavaraus =>

