Invitation til motorcykelklubber i Danmark
Hej biker!
Dette er en invitation til alle jer der elsker at køre på motorcykel.
Vi har nu indført begrebet motorcykelturist i Skåne. På Biker’s Stop har vi samlet information, der vil gøre det
nemt at finde oplysninger om hvor man kan køre, bo, spise, se og opleve Skåne fra motorcykel - hvad enten du
besøger os eller bor her. Det er vores ambition at skabe en portal der skal være det sted, hvor du finder de
fleste aspekter af motorcykelkørsel.
Læs mere om konceptet på vores hjemmeside ( www.bikersstop.se )
Her finder du
Gode caféer og spisesteder
- Møder og arrangementer
- Overnatningssteder for dig der tager en længere tur
- Færdige dagsture med spisesteder og seværdigheder
- Aftenture der "vender" på et ugentlige biker-møde
eller et spisested

I det fremtidige arbejde, på hjemmesiden
(www.bikersstop.se), vil der være endnu flere
aktiviteter og du vil kunne bestille hele pakker med
ture og overnatninger (fra 2012, vil vi også have overnatningssteder i resten af Sverige og Skandinavien).
Hjemmesiden er designet til at blive en international portal både for motorcykelførere (touring) og motorcykel
turister.
Derfor vil vi nu oprette forbindelse med alle motorcykelklubber og motorcyklister.
Under "Events" på bikersstop.skane.com
tilbyder vi din klub at frit indlægge de
møder og begivenheder I arrangerer
med links til klubbens hjemmeside.
Vi er vil også gerne have kontakt med folk, der ønsker at blive
motorcykel guides. Du behøver ikke at være en erfaren
guide.
Vi håber du finder Biker´s Stop interessant, og vi vil med glæde
besøge dig for yderligere information.
Vi håber at høre fra dig!

Med venlig hilsen
Stefan Albrekt
Tel. +46 (0)410 30 11 60
stefan@bikersstop.se
Stop for Biker´s AB
Västergatan 35
268 72 Teckomatorp

Du er særligt velkommen til Hanksville
Farm uden for Svalöv som vi udvikler til
et center for motorcyklister i Skåne
www.hanksville.se.

Tel 0418-30 11 60
info@bikersstop.se

www.bikersstop.se

