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BSA Campinsen flvttad
till Cränna!

Den 14:e BSA Cåmpingen går av stipeln 26 - 28
juni 1998 på Grännaslrandens FåmiljecampiDg
i Gränna. Campitrgen är belägen certralt i
cränna alldeles bredvid lärieläget

Campingen ger flera altetnativ till boende. Den
bekv?ime BSA ål€ren har nu möjlighet att bo i 4-
bädds stuga, utrustad med spis och kallt vatten
Detta kostar 400:-/natt. Det finns också eft
vandrarhem på campingen där man kan bo i 2-
bädds eller 4-bäddsrum ftir 120:-hatt. Campar gör

vi till 100:-/tält och natt. Det är ej nödvzindigt med
campingkort för detta speciella tillfiillet.
Campingen är modern och rlmlig. Har bland annat
en liten lagun lor barnen d?h det - tro det eller ej -
skall vara möjligt att bada vid tiden fttr vån besök.

Du som villbo i stugaellerpå vandrarhem, ftirboka
detta med canlpingen på telefon 0390-10706.

Lördagen startar kl 11.00 när vi gör gemensam

avldrd på våm MC med ftj$okad liirja till
Visingsö. Anders Johansson som hjälper till att
ordna fiäffen är vår guide och skall visa oss öns
pärlor. Vi räknar detta som en heldagsLltflyk.
Under vår dag på ön plarcrar vi eft fikauppehåIl
och lite senare på eftermiddagen äter vi en lättale
måltid. Priset iiir detta tu för n2irvarande inte
bestiimt men kommer att vara humant.

Kvällen kan spendeEs på olika sätt. Vi korlJner att
ha sedvanliga lekar och plisutdelningar, kanske
något senaie iin vanligt pga utflykten. Vi kommer
att ha vårat eg€t hörn på campingen, dtu vi grillar
och trivs under kvällen. Den som ftiredrar lite
krogliv eller ett restauangbesök kan göm detta vid
liidelåget som ligger ianslutning rill campingen.
Vi har ingen egen pub eller musik i år men om det
är däigt viider kan vi vara inomhus.

Niir ni tar er till den 14:e BSA Campingen, tipsar
Anders, kommer du norrifiån sväng av redan i
Ödeshög och ta den så kallade tudstvägen som
öljer Vättem. För er som kommer ftån söder, kör
av vid Huskvarna Norra och föli skyltar mot
Skårstad / Brunstorp nomrt, då ftiljer du den gamla

fuksettan som ?ir ett trevligt altemativ till E4:an.

Viilkomman till den l4:e BSA Catnpingen och
GfiiDna!

Anders Johansson och Johan Johansson

Se träffannons på sidan 4.
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barer. Vi har en egenjiimvägsstation där det bara iir
att hoppa på ångloket som tuffar oss åioda fram till
Mexico. Från Westemarenan upplever vi Euopas
proffsigaste Westem Show, dont miss it!

Under lördagen körs det veterancrcsstävlingar på

Chaparal och du träffar även Cross &
Trialveteranerna. På Scandinavian Raceway i
Anderstorp ett stenkast från Chaparral, testkör vi
banan. MCM och Allt om MC medverkar och utser
bland annat häffens snyggaste hoj, utställningen
sker inne på High Chaparral. Vi har MC-handlare
som utst?illare och på marknads-platsen hiftar du
allt från tatuerare till klubbprylar, Harley
Davidsson firar sitt gs-årsjubileum och Sala
Motolcirkus "Djäwlsr]4tare" kör uppvisningar på
ganla Indiadnaskiner.

På High Chaparal finns det 3 campingplatser,
nii$utik, duschar samt swimmingpool. Dessutom
egen stugby men då får du hiinga på luren om du
garanterat vill fil plats. Du kan även boka rum på
Hotell Big Bengt. Bokning på telefon 0370-82700.

I träffavgiften igår fduande: Inträde för alla
aldiviteter, camping, liveunderhållning, entri till
High Chapanal och Westem-showen samt eft
exklusi\4 tråfrnårke. Senaste info hiftar du på vfu
hemsida. w\tN,.highchapaftdlse

Som du kanske har seft tu Svenska BSA Klubben
med på Swedish Bike Meet som går av stapeln på

High Chapanal den 12 - 14juni 1998. För dig som

medlem i BSA Klubben ger det oss möjligheten att
erbjuda en reducerad träffavgift. Träffavgiften iir
350:- per ekipage (MC) som du betalar n?ir du
kommer till träffen. Men om du förbokar genom

BSA Klubben innan den 14 maj 1998 får du
träffagiften ftir 300!!

Du Iiirbokar genom att ringa och anmåla dig till
vår sekret€rare Heletr Brunstorp på telefon 040-
433314 innån den 14 maj 1998. Du betalar sedan
in träffavgiften till Svenska BSA Klubben på
vårt postgiro 479 78 42 - 4 itrnan den 29 mai
1998.

Swedish Bike Meet - skall bli Sverige stöNta MC-
träff. Alla på två hjul är vålkomna! Vi saxar ur
inbjudan: Swedish Bike Meet åir den totala MC-
träffen med camping restauranger, saloonet,
livemusik, shower tävlingar, Bcing, museum,
utställare, marknadsplatser mm.

Swedish Bike Meet är triiffe.r liir alla som kommer
på två hjul. Oavsett klubbtillhörighet och mitke ?ir

du välkommen. Inne på High Chaparal vir ar det
av aktiviteter med allt fiån Swedish Bike Meets
Live scen till Mexicobym med restauranger och



Arets största M0-näff!
Swedish Bikemeet är Sveriges största träff för

alla som kommer pä tva hjul, oavsett
klubbtillhöriEhet och märl<e är du välkommen.

Sveriges svar på Daytona Bikeweek.

Testkörning på Scandinavian Raceway. f,1s5s-
tävlingar . Marknadsplats . Liveartister . Salooner. Resiauranger . Westernshow . Camping .

Tävlingar. Utställning. Harley Davidsöns 95-
årsjubileum. Motorcykelcirl<us. MG-handlare .

Museum . Klubbprylar .Tatuering mm mm.

BMWMC-KLUBB. BSA-KLUBBEN.CIRC0L0 LAVERDADISVECIA .
pUCATIXLUBBEil. GoLDWIt{c CLUB SWEDET{ . HDCS. SVEtiSKA It{DlAtt

SALLSKAPET . SVEIISKA SI00VAGtISKLUBBEiI .TRIUMPHS 0wtlERS CLUB.
VEiITURÄ CLUB SVtrEDEll . VI CET{T(LUBBEII . PAN.EUR0PEAtt CLUB .

M0T0GUZZI CLUB 0F SWEDEN . CLASSIC H0tl0A CtUB 0F SWEDEI{ .
CR0SS & IRAIL VETERANERTIA . DKW MC KLUBBEN . SMC . Ftttct(.

Förhokning och inlo om marknadrplatsen ring 0370-827 00
www.highchaparral.se/swedhhhik€me€t
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14:e BSA Cump
26 - 28.iuni 1998

OBS! Ny träffplats!

Plats : Griinnastrandens Famili ecamping,

Griinna, vid jtirieliigret till Visingsö

AIla engelska MC

Viilkomnu!
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prisutdelningar.
Senare på kvällen, grillning.

Söndag
Träffen avslutas.

Övrigt
Frukostbuffe på camPingen ca 45:-.

Flera restauranger och pubar vid hamnen.

Vandrarhem 120:-lnatt 2 och 4 bäddsrum,

Stugor 400:Jnatt 4 bädds på campingen

'sioicuuot-oa fiirbokas på tel 0390-10706.

-- Campingavgift 100:-/tä[t och natt.
qnANNA,

--:-- Fragor?
Ring: Anders 036-133484

Johan 0300-73326
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