INVITATION TIL
58. International BSA Rally 10. til 17. Juli 2021

Georg-Zimmerer-Str. 4 D Sigmaringen Tyskland.
Dansk BSA Klub har nu officielt modtaget invitation og booking til næste års BSA Rally. Trods den
nuværende Corona situation har man besluttet at indlede organiseringen med håb om at kunne
gennemføre rallyet næste sommer. Såfremt en aflysning kommer på tale, vil beslutningen blive meldt ud
senest en måned før rallystart. Indbetalte beløb for arrangementer samt rallyfee vil i videst mulig omfang
blive refunderet. Eventuelle færdige ”goodiebags” vil blive fremsendt til landeklubberne til uddeling.
På rallypladsen opstilles et stort festtelt som samlingspunkt for diverse arrangementer og social samvær. I
teltet tilbydes desuden morgenmad til rimelige priser.
Der etableres campingfaciliteter for telte og campingvogne/mobilehomes.
Til de, der ønsker tag over hovedet, har den tyske klub reserveret et stort antal hotelværelser på adskillige
mindre hoteller tæt på rallypladsen. Reservering af disse værelser kan kun foretages gennem den tyske
klub. Oversigt over værelser bliver offentliggjort på den tyske hjemmeside 15. januar 2021. Se www.bsaoc.de/rooms . Et bykort med numre på hotellerne kan allerede nu ses på hjemmesiden. Reservering starter
15. januar 2021 kl. 12.00 GMT, som er kl. 13.00 dansk tid.
Du sender en mail på dette tidspunkt med dine ønsker til bsa-rally-2021@gmx.de . Reservering bliver efter
”først til mølle” princippet. Den efterfølgende betaling af hotelværelse udfører du selv inden 3 dage med en
bankoverførsel i Euro til konto som angivet i booking skema.
Booking skema kan du hente på vores hjemmeside, på Facebook eller få fremsendt ved henvendelse til
rallysekretæren. Deadline for booking og betaling 05. april 2021.
Ugens program er i kort form følgende:
Lørdag. Ankomst og registrering. Gratis aftensmåltid.
Søndag. Åbningsceremoni med efterfølgende 100 liter fadøl til gratis fordeling.
Mandag. Line up ved Beuron Kloster.
Tirsdag. Der kan vælges mellem 2 busture. Enten til Friedrichshafen, Zeppelin museum eller
Unteruhldingen med traktor/bil og mc museum samt noget med huse på stolper.
Efter museumsbesøg kører alle busser til byen Meersburg, der ligger skønt ved Bodensøen.
Onsdag. Udforsk området på egen hånd evt. efter ruteforslag i papirform. Aften committee møde.
Torsdag. Guided tur til Sigmaringen Slot. Tur til Zündapp museum. Du kører selv 2,5 km. Tur til Landrover
udstilling. Du kører selv 20 km. Tidsmæssigt kan alle 3 ting gennemføres. Aften Dinner & Dance.
Fredag. Dagen på egen hånd. Aften BBQ.
Lørdag. Afslutning og hjemkørsel.
Niels Nielsen, Rallysekretær.

