
Danish Overlander Meet 2022

PROGRAM
Danish Overlander Meet 2022 - 25. -28. August

TORSDAG 25- August FREDAG 26. August LØRDAG 27. August SØNDAG 28. August

08:00 Camp adgang åbner Camp adgang åbner

08:30

09:00

09:30

10:00 Udstilling åbner

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00 Udstilling åbner

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00 Camp adgang åbner

16:30

17:00

17:30 Udstilling lukker Udstilling lukker

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

21:00

21:30

22:00

22:30

23:00 Quiet Please Quiet Please Quiet Please

* Til fællesspisning skal du selv medbringe mad, service osv. Fællessspisning foregår ved eller i det store telt.

August 2022 - Programmet opdateres løbende - vi forbeholder os retten til at ændre

Fællesspisning

(medbring selv*)

UBCO Demo*

Anja Robanke

#vanlife

"Hyggekassen"

By the fireplace

By the fireplace

Fællesspisning

(medbring selv*)

Fællesspisning

(medbring selv*)

UBCO Demo*

Clear Camp !

DC Power Blast

By the fireplace



PROGRAM
Danish Overlander Meet 2022 - 25. -28. August

Bålhygge

Foredrag med Anja Robanke

Foredrag med "Hyggekassen"

UBCO Demo

* Bemærk at tidspunkterne ikke er endelige. Alle demoer fra UBCO arrangeres direkte fra deres stand. Henvend dig derfor hos dem for nærmere info

DC Power Blast

Street Food

Både fredag og lørdag vil der i udstillingens åbningstid være take-away fra street food

Fællesspisning

Tag din mad og møbler med til fællesspisning. Det foregår i eller omkring teltet

/ Team DOM

August 2022 - Programmet opdateres løbende - vi forbeholder os retten til at ændre

AKTIVITETER - mest for børn

UDSTILLING

Udstillerlisten opdateres løbende på hjemmeisden. I år er der både gengangere fra både 2020 og 2021, men også 

spændende nye stande. Kom og se og prøv det tagtelt eller den sandstige du har set på nettet.

Fremtidens overlandere kommer også til Danish Overlander Meet. Ca. 25 % af deltagerne sidste år var børn under 15 år. Derfor er der igen i år 

mulighed for at ungerne kan lave diverse aktiviteter omkring bålet.  Vi er så heldige at Søren Thomsen kommer og hygger omkring bålet.

I løbet af hele eventet vil det være muligt for børn at være beskæftiget omkring bålet og i skovene omkring camp og udstilling. Hele lørdagen i 

udstillingens åbningstid vil der være mulighed for snobrød.

Famillien Schwencke gjorde det alle vi andre drømmer om; de købte en gammel lastbil og tog deres livs turr i Afrika.

Anja fortæller om sit liv i autocamperen. Hun fortæller om sit liv som rullende grafiker, børnebogsforfatter, fotograf med mere

FOREDRAG

WORKSHOPS

12 v ? Hvordan er det nu lige jævnstrøm virker? Dét og alt der er værd at vide omkring solceller, DC-DC ladning osv gennemgås i denne 

workshop.

FORPLEJNING

Læs mere...

Læs mere...

Læs mere...

Læs mere...

Læs mere...

Læs mere...

https://www.danishoverlandermeet.dk/streetfood
https://fb.watch/eP3HEAnisu/
https://www.facebook.com/groups/851281538638957/
https://anja.robanke.dk/
https://www.danishoverlandermeet.dk/oversigt
http://www.instagram.com/nordjysk_friluftsliv

