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Hej alla Cavalcade vänner och ett GOTT NYTT ÅR på er!! 
 

Jag hoppas att 2018 varit ett bra MC år för er? 

 
Mitt MC år blev ”så där”, mest p.g.a. att jag i somras sålde/köpte/bytte hus. 
Mycket av min tid/ork gick därför åt till att flytta samt börja renovera. Notera min nya adress nedan! 
 
Först blev det en väldigt trevligt anordnad vårträff av våra danska vänner med danskt ”hygge”.  
Därefter hann jag ”trycka in” årets FIM rally i Litauen (har aldrig varit där förut), trots mina flyttbestyr. 
Sedan följde vår hösträff/årsmöte, där Åke & Elisabeth med säker hand lotsade oss till en som  
vanligt trevligt & gemytlig träff (dock med en ”liten” överraskande regnskur). 
 

Jag vill på styrelsens vägnar tacka Er alla för det år "som varit" och det ni gör för klubben! 

Ett stort tack till er alla som ställer upp för klubben och ser till att vi alla får det så trevligt!!    
 
 

        Planera redan nu in våra träffar för 2019 och följ kompletterande information på hemsidan! 
 

• Vårträffen blir den 31/5 - 2/6.  
Kent & Siw ansvarar för denna, ”någonstans i Boråstrakten” (favorit i repris?). 
 

• European Cade Raid 2019 kommer att hållas i Danmark mellan 27 – 30/6 i Åbenrå. 
För mer information se hemsidan samt: http://saarno.com/cavalcadeeurope/2019_denmark_info.htm 
 

• Höstträff med Årsmöte sker den 9/8 -11/8 med årsmötet den 10/8. 
De två super entusiasterna Morgan/Elin har redan börjat jobba ”stenhårt” med detta! 
Bifogar nedan utdrag ur deras mail till mig som info angående hur långt de redan kommit. 

 

Vad var det nu jag ville med det här brevet??   Jovisst ja!!!! 
 

Det är dags att betala medlemsavgiften för 2019 så klart! 
 

• Medlemsavgift för fullvärdig medlem:  250:- 

• Medlemsavgift för varje stödmedlem:  100:- 
 

Betala nu in avgiften till SCCS´s bankgirokonto 5689-3373 med en gång, så är det gjort! 
Men gör detta absolut senast den 1/3 -19, så blir både vår kassör Kenth och jag glada!! 
 
Betalning från utlandet sker via:  
IBAN numret: SE52 8000 0803 2500 4554 1406 och Bankens BIC: SWEDSESS 
 

 

Viktigt: 
1. Fyll alltid i talongen med ditt namn och ev. stödmedlemmars namn. 
2. Har du flyttat eller ändrat t.ex. e-post adress ?   Skriv då även in de nya uppgifterna! 
3. Komplettera även gärna med ditt mobiltelefon nummer. 

 

Fyll i de nya uppgifterna så att vi kan få kontakt med dig, så att kallelser, informationer etc.  
verkligen kommer fram.  
  

Må nu väl tills vi ses ute på vägarna igen (kan knappt vänta)! 
 

Bengt Sundberg 
Bengt Sundberg. 
Sekreterare (ständig?) i SCCS 
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Textutdrag kopierat från Morgan/Elin e-mail till mig, daterat 8/11-18 ang. 2019 höstträff/årsmöte. 
 
Förtydliganden etc. kommer senare och läggs ut på hemsidan ”allteftersom”  
då nedanstående text är lite ”kryptisk”. . 
Morgan & Elin har använt detta ställe tidigare till Jaguarträffar 
 

 
Tack för samtalet idag sänder info om träffen.  
Vi har tänkt en rally slinga till Motala motormuseum under lördagen med lunchstopp. 
 
https://www.borghamn.com/  

Trevligt beläget vid vackra Omberg.  

Hej  
Nu har jag skickat en ny korrigerad beställning.  
När det gäller tält så går det bra.  
Husbil i mån av plats i parkeringen, men vi har ont om   
parkeringsplatser. Det beror på hur många det rör sig om?  
Säg vilken mat vill ni ha så ska jag försöka fixa det.  
Rökt sik?  kräftskiva? Lasagne?  
När det gäller betalningen så vill jag ha in betalningen två månader innan dvs sista maj, helt korrekt.  
 
Bokningsnummer:25904  
Namn: Företag el. c/o: Morgan Bäckstrand, Suzuki Calvacade Club: 
E-post:+46 701158589morba3@hotmail.com 
Meddelande: Kommer på fredagen, egen grillkväll lördagen frukost ingen lunch. 
Middag lördag kväll söndag frukost och lunch Grupprum lördag tre timmar 200kr  
Camping platser Incheckning:Utcheckning:2019-08-092019-08-11  
Antal nätter: Antal personer:220 
 
Pris Belopp Dubbelrum (1 gäst) 350,00 kr/natt 700,00 kr  
Flerbäddsrum (1 gäst) 245,00 kr/natt 490,00 kr   
G D27 (2 gäster) 650,00 kr/natt1.300,00 kr  
L Grupprum1 x 200,00 kr 

1 x 500,00 kr 

200,00 kr Lunch för grupper (2019-08-09)15 x 110,00 kr = 1.650,00 kr  
Frukost (2019-08-10)20 x 80,00 kr = 1.600,00 kr  
Middag för grupper (2019-08-10)20 x 150,00 kr = 3.000,00 kr  
Lunch för grupper (2019-08-11)20 x 110,00 kr = 2.200,00 kr  
Frukost (2019-08-11)20 x 80,00 kr = 1.600,00 kr Totalt (SEK)23.730,00 kr 

Tack för din bokning! 

Borghamn Strand 
Telefon: 0709757289  
E-post: info@borghamn.com 

 

https://www.borghamn.com/
tel:+46701158589
mailto:morba3@hotmail.com
tel:+4620190809
tel:+4620190811
tel:+4620190809
tel:+4620190810
tel:+4620190810
tel:+4620190811
tel:+4620190811
tel:+46709757289
mailto:info@borghamn.com

