
INSTÄLLT!

Information med anledning av det pågående Corona-viruset.

Med hänsyn till allas hälsa och välmående samt de
samhälleliga rekommendationerna kring Corona-viruset

(covid-19) är denna aktiviten tyvärr inställd.

Vi hoppas att du själv kan ta en tur med din BSA och njuta lite av årstiden ändå i dessa svåra
tider.

Med hälsningar från Arrangören och BSA-klubbens Styrelse.
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En M
atchless diskuteras  

ingående...

Anders Johansson har  
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ånga träffm
ärken.

Erik m
ed sin M
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var på plats.

Kicka Tungt BBC 
har glädjen att inbjuda 
Dig och din engelska motorcykel 
Lördagen den 16 Maj till: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

VÅRKICKEN 2020 

Starten är även iår belägen på Hörjelgården. 
Vi har skyltat från väg 19, cirka 1 km norr om 
Svampakorset. Lat:55.595031 Long:13.912463 

 
I vanlig ordning har vi klurat ut en del praktiska prov och knepiga 
frågor, som ni får lösa på kontrollerna, längst den natursköna banan. 
Det bjuds även på grillad korv med bröd någonstans längst vägen. 

 
På träffplatsen finns campingmöjligheter samt sängplatser i stugan i mån av 
plats. Ta med egna lakan.Träffplatsen är öppen från och med fredagen 
den 15/5 klockan 17.00. Rallystarten hålls öppen på lördagen den 
16/5 mellan klockan 9.00-10.00. Rallyet är öppet för alla 
engelsktillverkade motorcyklar, oavsett årsmodell. I målet fikar vi 
och delar ut priser av skilda slag från våra snälla sponsorer. 
Vi ser fram emot att se dig! 

 
 
 
 
 
 
 

Gamla och nya 
rallydeltagare hälsas 
välkomna. 

Kör försiktigt och... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

se även : www.kickatungt.se 

ENGLÆNDERTRÆF 2020
09.-12. JULI 2020 • SMEDEHAVE • FÅREBROVEJEN 11 • 3730 NEXØ

PROGRAM

PRAKTISK INFORMATION
FORPLEJNING: Fra fredag morgen til søndag morgen, 450 DKK - bestil ved tilmelding

FÆRGE: Husk at bestille færgebilletter i rigtig god tid!

TILMELDING: På www.englaenderklubbenbornholm.dk eller til Allan Lysegaard tlf: +45 2022 3978

TORSDAG:
Åbning af træffet: Grillen og baren er åben

musik ved Trubadurerne Søren & David

FREDAG:
Officiel åbning, indskrivning, fælles hygge

og live-musik med Mich & The Benders

LØRDAG:
Fællestur, konkurrencer med prøver og

kåringer, herefter præmieoverrækkelse og musik
ved Trubadurerne Søren & David

SØNDAG:
Vi siger tak for i år - og på gensyn!

FORPLEJNING INKLUDERER:

• Teltplads for hele træffet
• Trubadur torsdag og lørdag aften
• Live-musik fredag aften
• Fredag: Morgenmad og aftensmad
• Lørdag: Morgenmad, frokost og aftensmad
• Søndag: Morgenmad

OBS!
TILMELDING SENEST

12. JUNI 2020

NB! Pladsen er åben et par dage før mod betaling - 25. kr. pr. næse pr. dag


