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Välkommen till Tiveden Spring Tour, TST 2022! Arrangerat av BMW MC-klubben Sverige. 

I år flyttar vi TST norrut till nya jaktmarker. Vi utgår från 
Askersund och det gemensamma boende är Best Western Hotel 
Norra Vättern. 

Samling i Askersund fredag eftermiddag med gemensam 
middag på hotellet. Körning på lördagen som avslutas med 
gemensam mat på kvällen och så hemresa på söndagen. Det 
kommer finnas gemensamma tillfartsrutter från 
Göteborgsområdet och kanske även från annat håll på fredagen 
respektive hem på söndagen. 

När det gäller lördagens körningar så går vi tillbaka som det var när vi startade TST, nämligen grus för alla äventyrs-
hojar i varierande storlekar. Det är således Blå (lätt) svårighetsgrad i första hand. För den som vill söka egna 
utmaningar så går det att välja några turer från tidigare år. Körningen sker i första hand i små grupper som var och en 
sätter samman på lördag morgon. Ruttförslag i form av Spår i GPX-format kommer att distribueras till deltagarna. 

För att delta ska du vara en någorlunda van grusåkare och ha däck som klarar varierande underlag. Turerna blir ca 25 
mil långa. Räkna med att det kan vara sand, blött och halt, beroende på väder och vind. Det kommer att fungera med 
en motorcykel som exempelvis BMW R 1200/1250 GS, det är inte endurokörning vi talar om. 

Information om boendet: 
- Vi bor på Best Western Hotel Norra Vättern https://www.norravattern.se/  
- Vi har förbokat ett antal enkel- och dubbelrum t.o.m. 2022-04-01. Kostnaden är 1 850:- för enkelrum i två 

nätter, 2 300:- för dubbelrum i två nätter (dvs 1 150:- per person). Frukost och tillgång till spa ingår. 
- Den som bokar dubbelrum behöver tala om vem som ska vara rumskamrat eftersom arrangören inte har 

någon möjlighet att hantera vem som vill bo tillsammans med vem. 
- Middagar fredag och lördag äter vi på hotellet, det blir buffé resp. varmrätt för totalt 550:- 
- All betalning sker vid utcheckning. Notera att var och en som anmäler sig gör det personligt gentemot 

hotellet och ska vara införstådd med de regler som gäller för bokningen.  
- Notera att det inte är tillåtet att dricka medtagen alkohol i hotellets lokaler. Deras bar är dock välförsedd! Ni 

fattar. 
- GDPR:  I och med att man anmäler sig accepterar man att hotellet distribuerar angiven kontaktinformation till 

 arrangören. 

Gör så här för att anmäla dig: 
- Gå in på BMW MC-klubbens hemsida: https://www.bmwklubben.se/aktivitet/d10-tiveden-spring-tour. Där 

finns kontaktuppgifter till hotellet och hur du ska göra för att anmäla dig och boka rum.  
- Först till kvarn gäller! Max 50 deltagare. Sista anmälningsdag är 2022-04-22. 
- Arrangören kommer att få en lista från hotellet på de som bokat rum. Dessa personer kommer bjudas in till 

arrangemangets Facebooksida där all löpande information kommer att spridas. 

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

 

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! 
Tobias, Per, Lars 
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