
Monkey Meet Sweden 2020 

 
Har du i din ägo en Honda Monkeybike, Dax eller kanske en replica av dessa? Då är du en av ganska 
få lyckligt utvalda som får delta i årets kanske roligaste event, Monkeymeet Sweden 2020! Missa inte 
chansen att få flyga fram över den östgötska nejden i tät formation tillsammans med andra 
monkeybikers, grilla och hänga med likasinnade. Skulle du råka ha en närbesläktad hoj? Inga 
problem, nämn detta i din anmälan så får du säkert vara med ändå. Tvåtaktare undanbedes vänligen 
men bestämt   

 

Var? Värna Grebo Bygdegård, 585 95 Linköping 
GPS-koordinater: 58.3059072, 15.9242759 

När? Träffen börjar officiellt lördag 13/6 kl. 10.00 och avslutas med frukost 
söndag 14/6. Var på plats i god tid! 
Dörrarna står som vanligt öppna redan fredag från 15.00 för dom som 
vill umgås och ta monken in på byn för en pizza (rekommenderas). 

Vad ingår? Måltider 
Frukost (lördag och söndag) 
Lunch (lördag) 
Middag (lördag) 

 T-Shirt 

 Möjlighet till sovplats (max 30st, först till kvarn) eller campingplats 

Pris? 595kr/person 

Anmälan (Viktigt) Skicka ett mail till mmslinkoping@gmail.com med följande 
information: 

1. För- och efternamn (eller namn på samtliga i sällskapet)? 
2. Storlek på T-shirt (välj en storlek större)? 
3. Matpreferenser (allergier etc.)? 
4. Behov av sovplats, campar eller fixar boende på annat vis? 

Vi kommer besvara ditt mail med betalningsinstruktioner, Swish eller 
kontoöverföring är valbara alternativ. Anmälan är giltig och korrekt först 
när vi har efterfrågad information och avgiften är betald!  
Detta är nödvändigt för att vi ska klara logistiken inför träffen. Felaktig, 
obetald eller sent betald anmälan kommer med stor sannolikhet leda till 
utebliven T-shirt och felbokade måltider. 
 
Sista anmälningsdatum är 2020-05-01 
 

Kontakt  mmslinkoping@gmail.com 

 



Monkey Meet Sweden 2020 

 
Are you the lucky owner of a Honda Monkeybike, Dax or maybe a replica of one of these? Then you 
are most welcome to participate in the greatest minibike event that the kingdom of Sweden can 
offer, Monkeymeet Sweden 2020! Do not miss the chance of cruising the Swedish countryside in 
tight formation, barbeque and maybe have a beer or two in company of fellow monkeybikers! Not a 
Dax or Monkey owner, but got Chaly, Super Cub or similar? Don’t worry, we might be able to squeeze 
you in anyway, but please let us know what you will ride when you sign up. No two strokes allowed. 
  

 

Were? Värna Grebo Bygdegård, 585 95 Linköping 
GPS coordinates: 58.3059072, 15.9242759 

When? The event officially starts at Saturday June 13th, at 10am, and ends after 
breakfast on the following Sunday. The doors will as usual be open for 
monkeybikers from Friday June 12th, at 15pm. Join early, chill and go for 
pizza on your bike. 

What’s included? Meals 
Breakfast (Saturday and Sunday) 
Lunch (Saturday) 
Dinner (Saturday) 

 T-Shirt 

 Place to sleep, indoors or camp 

Price? 60 EUR/person 

How to sign up? Send Email to mmslinkoping@gmail.com and answer these questions: 

1. Name, Surname (for all in company)? 
2. T-shirt size (S, M, L etc.)? 
3. Food preferences (allergic? veggie?)? 
4. Need place to sleep? Indoors or camping?  

Your mail will be returned with instructions of payment. Signup is 
complete when we got the answers for the questions above, and the 
payment is settled. Make sure it’s done right or you will risk not getting 
your meals or T-shirt. 
 
Latest sign up date is May 1st  
 

Contact  mmslinkoping@gmail.com 

 

 


