
De Finse 2cv Club 50 jaar in 2012
Welkom “back to the roots” in Finland !

Sätkälä, Sulkava, FIN • 18-22 juli, 2012
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WAAROM?
• Opgericht in 1962, zijn wij een van de oudste 2CV clubs in de wereld, en het tijd om onze eerste 50 jaar te vieren!
• Wij willen jou uitnodigen om te feesten in een unieke meeting plek in het midden van de beste Finse natuur.
• Finland heeft een lange traditie van het organiseren van internationale 2CV evenementen: 1e Internationale Meeting van 2CV Vrienden in 
1975, 10e Wereld Meeting in 1993, 10 x Raid Laponie, 3 x Raid Mosquito ...  We publiceren ook de internationale 2CV weg-service boekje 
APUA-HELP sinds 1975 - de volgende editie zal in 2012 voor het jubileum.

WHERE?
• SULKAVA is ideaal gelegen in het zuidelijk deel van Finland tussen duizenden mooie meren en eilanden..
• SÄTKÄLÄ (= 2CV dorp) is onze prive-meeting terrein met een natuurlijke oever van het meer. De benodigde basis voor-zieningen zijn er 
ook natuurlijk twee sauna’s in de buurt van de waterkant. U kunt zelfs de meeting op met een drijvende 2CV.
• Wij verwachten ongeveer 300 2CV’s deel te nemen aan deze 2CV meeting op menselijke schaal in de geest van de goede oude tijd: 
“Back to the roots of 2CV Friends’’ met spelletjes en een goede tijd samen met vrienden uit alle hoeken.
• Zoek je eigen plekje in het unieke camping terrein in het bos naast het meeting terrein. U kunt ook kiezen voor een binnen 
accommodatie, in een van de verschillende alternatieven binnen 5-10 km, misschien een blokhut aan de oever van een meer bijvoorbeeld.

WAT ZULLEN WE DOEN? 
• Wij bieden een uitgebreid programma aan dat bij ons “back to roots” thema past. Enkele hoogtepunten en voorbeelden zijn: grappige 
spelletjes, 2CV schoonheidswedstrijd, uitdagingen  zoals de 2CV water-ski, blues & roots muziek, 2CV zang competitie, ook vreugde en 
plezier  voor kinderen.
• Andere activiteiten kunnen onder meer zijn:  varen, kanoën, vissen, fietsen, wandelen, zwemmen, veel te zien en te ervaren in de 
omgeving en de unieke wildernis ...
 

HOE KOM NAAR FINLAND?
• Veel wegen leiden naar Finland.  De gemakkelijksteis  rechtstreeks een veerboot vanuit Duitsland of Polen naar Helsinki. Maar veel 
mensen geven de voorkeur aan de weg door Denemarken en Zweden (en dan een veerboot naar Zuid-Finland).     
De route via de Baltische landen zou het  meest economisch alternatief kunnen zijn.
 
 

ZIJN ER RAID’S DEEL TE NEMEN?
• We zijn van plan een geleide inval naar Finland vanaf een Midden-Europese locatie te doen.
• Een “slow-raid ‘nadert uit Zuid-West-Finland zal beschikbaar zijn.
• Na de meeting, regelen wij de 4e Raid Mosquito naar Lapland, met de mogelijkheid
het bereiken van de Noordkaap, als je wilt.
 

GAAN WE BEVRIENDEN, EN KUNNEN WE DE MIDDERNACHTZON ZIEN?
• Het weer in de zomer is niet veel anders als Midden-Europees weer (Winter is anders).  
Overdag kan de temperatuur variëren van 15 tot 30 graden. 
•Het is niet helemaal donker te krijgen, zelfs ‘s nachts, hoewel middernacht zon alleen kan 
worden gezien in Lapland in deze tijd van het jaar.
 

HOE VOOR IN TE SCHRIJVEN?
•   We willen ons best doen deze bijeenkomst een betaalbare een voor u maken. Maak uw 
inschrijving op onze website www.2cv.fi/50. De kosten voor een 2CV is 30 euro die de deelname 
te dekken en kamperen voor maximaal 4 personen. Als een voorinschrijving’s voordeel ontvangt 
u een persoonlijke “voucher” (waarde 15 EUR) die u kunt gebruiken tijdens de evenement om 
een meeting t-shirt aan te schaffen. Deze aanbieding is geldig voor een beperkte tijd!

MEER INFORMATIE: www.2cv.fi
Bezoek regelmatig onze website voor updates. Contacten en vragen: fin2cv@2cv.fi
Stuur deze informatie om uw clubleden.
 

Welkom - Tervetuloa !   Finnish 2CV Guild • Suomen 2CV-Kilta

PS: The guardian of the event is world rally champion Ari Vatanen, a 2CV driver himself.

Finnish 2CV Guild / J.Isomäki, Mäntymaentie 7, FI-65200 VAASA, Finland. fin2cv@2cv.fi


