
Tiveden Spring Tour 2021 fredag - söndag 28-30/5 2021 

Välkommen till Tiveden Spring Tour, TST 2021!  

Tiveden, ett eldorado för grusentusiasterna. Vi genomför Tiveden Spring Tour fredag-söndag 28-30 maj 2021. Vi utgår 
från Karlsborg och det gemensamma boende är även denna gång på Karlsborgs Vandrarhem. 

Samling i Karlsborg fredag eftermiddag med gemensam middag enligt senare beslut. Körning på lördagen som avslutas 
med gemensam grillning och så hemresa på söndagen. Det kommer finnas gemensamma tillfartsrutter från SV och 
O/NO på fredagen respektive dito rutter hem på söndagen. 

Körningen sker i första hand i små grupper som var och en sätter samman själva på lördag morgon. Ruttförslag, i olika 
svårighetsgrader, i form av spår för Garminnavigatorer (gpx) kommer att distribueras före träffen. Om det finns intresse 
kan vi eventuellt ha en guidad tur också, vi tar det senare.  

För att delta ska du vara en någorlunda van grusåkare och ha däck som klarar varierande underlag. Räkna med att det 
kan vara sand, blött och halt, dvs. ”nabbadäck” gäller. Normalt ska det fungera med en mc typ BMW R 1200/1250 GS, 
det är inte endurokörning vi talar om. 

OBS!  Evenemanget bygger på att myndigheterna ger grönt ljus för allmänna samlingar för minst 50 
personer. Är detta inte tillåtet måndag 2021-05-03 kommer träffen att bli inställd. Vi behöver denna 
framförhållning med hänsyn till vårt boende. 

 

 Information om boendet: 
- Vi bor på Karlsborgs vandrarhem http://www.karlsborgsvandrarhem.se     
- Vandrarhemmet erbjuder olika rumsalternativ och priser, mer information på nästa sida. Där kan du också läsa 

hur vi planerar att fördela rummen. 

Gör så här för att anmäla dig: 
- Gå in på BMW MC-klubbens hemsida: https://www.bmwklubben.se/aktivitet/tiveden-spring-tour. Där kan du 

anmäla dig via länk till Simple Signup från och med 2021-02-25. Var redo för att ange följande information: 
o Namn. 
o Telefonnummer. 
o E-postadress. 
o Hojtyp som du tror att du kommer köra med. 
o Önskemål om rumstyp, Bed & Breakfast/Vandrarhem samt Enkel-/Dubbelrum.  
o Ev. önskemål om rumskamrat. 
o Övrig bra info för organisatörerna att veta. 

OBS!  Vi vill att samtliga deltagare bor tillsammans på vandrarhemmet. Detta är en träff och för att skapa en 
gemenskap så bor och äter vi tillsammans.  

 

FÖRST TILL KVARN GÄLLER!  
Max 40 deltagare. 
 
Sista anmälningsdag  
2021-04-18! 
 
Löpande kommunikation 
om träffen sker i första 
hand på vår Facebooksida, 
du blir inbjuden dit när du 
anmält dig enligt ovan. 
 

 Det är inte alltid så här!   

https://www.bmwklubben.se/aktivitet/tiveden-spring-tour.
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Tillgängliga rum och priser 
• Arrangören bokar upp rummen utifrån tillgänglighet och framförda önskemål. 

• Betalning sker på plats med kort. 

 
Priser Bed & Breakfast  
För två nätter inkl. frukost, lakan, handduk, TV och eget badrum med dusch och toalett samt slutstädning.  

•  Enkelrum 1 900 kr/rum 

• Dubbelrum 2 600 kr/rum 

 
Priser Vandrarhemsrum 
För två nätter inkl. frukost, lakan, handduk och delat badrum/toalett samt slutstädning. 

•  Enkelrum 1 540 kr/rum 

•  Dubbelrum 2 070 kr/rum 

 

Mat och Dryck 
• Frukost äter vi på vandrarhemmet och lunch får var och en lösa under dagen. 

• Middag äter vi tillsammans i närheten av vandrarhemmet. Catering, grillat, annat? Vi får se. Kostnad återkommer vi 
om. Betalning sker på plats. 

• Var och en skaffar de drycker som önskas. Det finns ett Systembolag samt ICA och Coop nära vandrarhemmet. 

 
Tilldelning av rum 
• På grund av pandemin kommer vi inte ha några rum med fler än två sängar. I dagsläget finns det endast 6 enkelrum! 

• Först till kvarn får rum enligt önskemål i samband med anmälan, övriga får lita på arrangören. Vi kommer också att 
prioritera vid behov utifrån ”riskgrupp” etc. 

• Finns det möjlighet så kommer vi att tillfredsställa övriga framförda önskemål.  

• Vi kommer att distribuera tänkt rumsfördelning för eventuella synpunkter innan listan skickas till vandrarhemmet. 

 
Viktigt om turerna! 
Turerna på TST är framtagna och rekade av entusiaster. Det ligger många timmars arbete bakom. Vi försöker skapa nya 
rutter för att inte belasta tidigare vägsträckor mer än nödvändig, samtidigt som deltagarna ska få nya upplevelser. 

Dessa turer är avsedda enbart för TST. Därför vill vi INTE att de sprids till personer som inte deltar i evenemanget, 
delas på olika forum, publiceras som förslag på bra grusvägar, använd i kommersiellt syfte etc. 

Tack för att du uppskattar vårt arbete och respekterar att turerna enbart är tänkta att användas vid detta tillfälle! 

 

Välkomna! 
 

Lars, Gunnar, Per och Christer 

 


