MonkeyMeetSweden 2019
För vem?

Har du en Monkeybike, Dax, Gorilla, PBR (Monkey R och ZB50) eller Chaly så är du välkommen till årets
höjdpunkt – MMS17. Det spelar ingen roll om din hoj är en kinesreplika eller Honda original. Alla är
lika välkomna. Skulle du ha en CRF50 eller Honda CUB så kan kanske dispens för medverkan utfärdas
(hör av er via mail eller telefon). Alla tvåtakts-äckel göre sig icke besvär.

Datum:

Lördag den 8/6 – (lokalen är öppen på fredag den 7/6 från kl 15:00 för dem som vill komma då…och
säga bör väl att de flesta kommer på fredagen).

Tid:

Träffen startar officiellt kl 10:00 på lördagen den 8/6

Var:

Sörgården
Adress:
Jönköpings OK
Åsabadet 1
562 40 Taberg
GPS Koordinater
RT90: X: 6397699, Y: 1397717
WGS84: Lat: N 57º 41.556' Long: E 014º 05.399'
Decimal: 57.6925, 14.0901
För mer info vänligen besök: http://www.jonkopingsok.nu
Kopiera länken nedan för att se karta från hitta.se

http://www.hitta.se/kartan!~57.69277,14.09048,16z/geocode!l=57.69277:14.09048/tr!i=CgIc
EZ7N
Kostnad:

595kr/person

Anmälningsdatum:
Sista anmälningsdatum söndagen den 12/5.
Betalning:

För svenska monkeybikers:
Länsförsäkringar Bank
Clearingnummer 9023
Kontonummer 1553414
Kontohavare Mikael Fröding
För utländska monkeybikers:
BIC/SWIFT Code ELLFSESS
IBAN SE3390200000090231553414
Kontohavare Mikael Fröding
Adress Mikael Fröding, Odengatan 22, 55323 Jönköping, Sverige
Det är mycket viktigt att Ni märker betalningen med ert fullständiga namn, och vänligen skicka ett
mail till oss där ni talar om vem ni är och att ni har betalat samt berättar vilken t-shirt storlek ni vill ha.
Vi svarar snarast med en bekräftelse på att pengarna har kommit in.

Vad ingår:

Hyra av lokal (sovplats inne alternativt campa med egen husbil/husvagn/tält på området)
”MonkeyMeetSweden 2019 t-shirt”
Mat (frukost lör, lunch lör, middag lör, frukost sön)
Diverse aktiviteter

Övrigt:

Det kommer att vara möjligt att låsa in Hojarna i förråd under natten. Får vi inte plats i förrådet så kör
vi ner hojarna till MonkeyVerkstan, som ligger ngn kilometer bort.
Det finns inga sängar tillgängliga så var och en ansvarar för sin sovplats.
Har du några frågor vänligen kontakta mig via telefon eller email.
info@monkeybiker.se
0735292826
VIKTIGT! Vänligen respektera sista anmälningsdatum (12/5)

Mvh
Mikael Fröding – President MMS19

MonkeyMeetSweden 2019
For whom?

If you have a Monkeybike, Dax, Gorilla, PBR (Monkey R and ZB50) or Chaly you are welcome to attend
the event of the year – MMS17. It doesn’t matter if your bike is a Chinese replica or original Honda –
all is equally welcome. If you have a CRF50 or Honda CUB you might get dispens to attend (send us an
email and ask). If you are a 2-stroke-creep don’t bother asking.

Date:

Saturday 8/6 (the premises will be open from Friday 7/6 at 15:00 for those of you who would like to
arrive early…most people arrive on friday).

Time:

MMS19 officially starts at 10:00 am Saturday 8/6

Where:

Sörgården
Adress
Jönköpings OK
Åsabadet 1
562 40 Taberg
GPS Coordinates
RT90: X: 6397699, Y: 1397717
WGS84: Lat: N 57º 41.556' Long: E 014º 05.399'
Decimal: 57.6925, 14.0901
For more info please visit: http://www.jonkopingsok.nu

Please copy link below to view map

http://www.hitta.se/kartan!~57.69277,14.09048,16z/geocode!l=57.69277:14.09048/tr!i=CgIc
EZ7N
Cost:

595 SEK/person (60 EUR)

Notificationdate:
Last date to sign on is Sunday the 12/5
Payment:

For Swedish monkeybikers:
Bank: Länsförsäkringar Bank
Clearing number 9023
Account number 1553414
Beneficiary Mikael Fröding
For foreign country monkeybikers:
BIC/SWIFT Code ELLFSESS
IBAN SE3390200000090231553414
Beneficiary Mikael Fröding
Beneficiary address: Mikael Fröding, Odengatan 22, 55323 Jönköping, Sverige
It is very important that you mark the payment with your complete name. Please email me your tshirt size (if the payment refers to more than one please state everyones name+size in the message),
and I will send confirmation of payment as soon as money has arrived.

What do you
pay for:
Rent of premises (you will be able to sleep inside the premises or camp with caravan).
”MonkeyMeetSweden 2019 t-shirt”
Food (Breakfast sat, lunch sat, diner sat, breakfast sun)
Miscellaneous activities.
General:

It will be possible to put the bikes in a depot over night. If the depot is full we can always put them in
MonkeyVerkstan, which is some km away.
There are no beds available so each one of you is responsible for sheets, mattress, pillow etc.
If you have any questions please contact me via telephone or email
info@monkeybiker.se
+46735292826
IMPORTANT! Please respect the last date of notification (12/5)

Best regards
Mikael Fröding – President MMS19

