WRWR Sverige del 1
Fredag 3/5
Köpenhamns slott möte vi Danskorna kl. 18.00
Lockarp 19:30 Shelltappen Bronsåldersgatan 20, Oxie Tips är att fylla på både hoj och dig
själv. Passa också på att handla det du vill ha att tugga på/dricka till kvällen.
Hässleholm Lunnahöjagården ca 21.00
Här kommer det at finnas möjlighet för oss att samlas o tjöta en stund innan sänggåendet.
Ta med dig det du vill ha at tugga på o dricka. Det finns gemensamt kök i vandrarhemmet.

Lördag 4/5
Det kommer att finnas en ”enklare” frukost till självkostnadspris för de som är registrerade
Guardians och registrerade medföljare. Det blir smörgås skinka ost yoghurt ägg kaffe o the.
Frukosten serveras kl. 6.30. Komihåg att alla som vill ta del av frukosten måste gå in i och
anmäla sig via omröstningsverktyget.
Tänk på att värden vill att man använder lakan o inte sovsäck. (Har med brandskydd att göra)
Samling Lunnahöjagården kl. 8.00 avfärd 9.00
Älmhult Stopp för bensträckare (foto) IKEA (ca kl. 10)
Växjö Lunchstopp på Flynig Eagles 20 års jubileum. Det kommer att serveras hamburgare till
oss och det finns möjlighet ge våra två- o trehjulingar lunch också. (ca kl. 11.00-13.00)
Dannäs Fika paus på våffelcaféet (ca kl. 14.00-14.45)
Borås framme vid Borås Camping ca 17.00
På kvällen ca 18.30 kommer Eagle Riders MC fixa käk till alla registrerade Guardians och
registrerade medföljare till ett pris om 90 kr per person. Det blir pastasallad med kalkon/skinka
samt bröd och dricka (Cola, Fanta eller bubbelvatten). Vi käkar o umgås i samlingslokalen på
campingen. Om du inte bor på campingen men vill delta är du välkommen. Komihåg att alla
som vill ta del av erbjudandet måste anmäla dig via omröstningsverktyget
Tänk på att värden vill att man använder lakan o inte sovsäck. (Har med brandskydd att göra)

WRWR Sverige del 1
Söndag 5/5
Eagle Riders Mc bjuder alla registrerade Guardians och registrerade medföljare på frukost i
klubbstugan vid Viared kl. 7.15 Komihåg att anmäla via omröstningsverktyget om du vill
äta frukost.
Det kommer att finnas en insamlingsbössa för Barncancerfonden på plats. Bidrag mottages
tacksamt.
Vi som kommer från campingen kan åka gemensamt till klubbstugan. Om du inte kommer
från campingen finns vägbeskrivning på Eagle Riders MC:s webbplats, eagleriders.se. Tips är
att vara färdigtankad på morgonen. Bensinstation finns nära campingen.
Samling I klubbhuset Kl. 7.30 för att under frukosten ha genomgång. Avfärd från
Klubbhuset 8.30.
Kungälv Fikastopp vid fästningen (alternativt Mc Donalds vid regn) ca 10.15-11.00 (inkl. foto)
Öarna snabb bensträckare ca 12.00
Håby Lunch vid Motell Traden, här kan både vi o hojarna få påfyllning ca 13.00-14.00
Fjällbacka Bensträckare o foto i hamnen med Ingrid Bergman ca 14.35-15.00
Svinesund Överlämning senast 16.00
Sista dag för anmälning till WRWR Sverige etapp 1 samt att boka mat är den 21 April.

