
CAMPING-PM 2022
Hjärtligt välkomna till Falebo och den 45:e upplagan av Tjoget.

Pga. att vi inte fått tillgång till alla åkrarna, som tidigare var planerat, så har vi varit 
tvungna att separera husvagnar och tält på olika åkrar. Tältåkrarna ligger i anslutning till
husvagnsåkrarna. Hoppas ni har förståelse för detta. Vi försöker lägga klubbarna så 
nära varandra vi kan.

OBS! Infart till Falebo måste ske via anvisad väg. Det är omöjligt att komma in på 
vissa av campingåkrarna om ni kommer ifrån fel håll. 

Varje campingruta är 9 x 6m. Vägarna är minst 5m breda och där får inga bilar 
parkeras. Husvagn placeras till höger i rutan och bilen till vänster för att få rätt avstånd 
mellan vagnarna. Tänk på att lämna största möjliga mellanrum bakom vagnen(gäller 
dom som har grannar bakom vagnen). 4 meter mellan vagnarna är det som gäller. På 
tältområdet är det 3 meter mellan tälten som gäller. Deltagarna campar på område A-F. 
A är enbart husvagnar/husbilar, B är blandat och C-F är tältområden

På tältområdena är det fri uppsättning av tälten och det ska vara 3 meter mellan tälten 
och bilfritt. Bilen parkeras på gästparkeringen. Det kommer att finnas ca 15-20 
parkeringsplatser på område C. Samåk i största möjliga mån.

OBS! underlagen på campingåkrarna är lite varierande. Var vaksam när ni kör in till er 
plats.

Kolla var närmsta brandpost finns, det är märkt BP på kartan. Dricksvattenpost är 
placerad vid infarten till gästparkeringen och är märkt VP på kartan.

Skulle det bli problem med utrymme, kontakta funktionär.

OBS! Grillning är endast tillåtet på grillplatsen. PGA torka och eldningsförbud i 
kommunen. Medtag egen kol.

Toalett finns vid område A-B och vid duscharna.

Pga torka så har vi inte kunnat få campingåkrarna slagna med maskin. Detta har 
inneburit att vi måste göra det med grästrimmers/röjsåg. Så bild över området och info 
var alla klubbar ska campa kommer tyvärr dröja till fredag. Hoppas ni har överseende 
med det.
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