
 

JÄRVSÖTRÄFFEN 14 - 17 JUNI 2018   2018-02-06 

PROGRAM 

Torsdag 14 juni 

10.00-23.00 Träffområdet öppet 

16.00-24.00 Fri shuttelbuss inom Järvsö. Ring Roger tel.nr 070-684 06 25. 

10.00-21.00 Järvsö Motor har butik och verkstad öppen. Kontakta verkstaden 0651-412 43 

för akuta insatser 08.00-17.00. Butiken är välfylld med motorcyklar och tillbehör.  MC tvätt 

finns bakom verkstaden. 

12.00-23.00 Mat- och dryckestältet är öppet hos Järvsö Motor. Här serveras korv, 

hamburgare och pyttipanna samt öl och andra drycker.   

14.00-17.00 Provkörning av ett flertal olika modeller av Harley Davidsson, årsmodell 2018. 

14.00-19.00 Incheckning till träffen sker vid Järvsö Motor. Här får alla som förbokat träffen 

sina träffband som bl.a. ger inträde till träffområdet och fria resor med shuttelbuss torsdag 

t.o.m. lördag natt. De som bokat träffmiddagen på lördag vid Järvsö Motor får ett matband. 

Har du inte bokat lördagens träffmiddag på hemsidan kontakta incheckningen. OBS! 

Begränsat antal. Passa på att köpa mc lotter till ett pris av 200 kr styck och ta chansen att 

vinna en ny Harley Davidsson Street Bob 2018. 

Under dagen/kvällen är flera restauranger i Järvsö öppna och flera av dem har bra 

erbjudanden på mat och dryck. Karta över Järvsö som bl.a. visar var de olika boendena finns 

samt ett programblad får ni vid incheckningen. 

 

Fredag 15 juni 

10.00-01.00 Träffområdet öppet 

10.00-01.30 Fri shuttelbuss inom Järvsö. Ring Roger tel.nr 070-684 06 25. 

Boka HÄSTSKJUTS inom Järvsö. Ring Janne på tel nr 070-311 38 28. Du betalar direkt till 

honom. 



10.00-21.00 Järvsö Motor har butik och verkstad öppen. Kontakta verkstaden 0651-412 43 

för akuta insatser 08.00-17.00. Butiken är välfylld med motorcyklar och tillbehör. MC tvätt 

finns bakom verkstaden. 

10.00-17.00 Incheckning till träffen sker vid Järvsö Motor. Här får alla som förbokat träffen 

sina träffband som bl.a. ger inträde till träffområdet och fria resor med shuttelbuss torsdag 

t.o.m. lördag natt. De som bokat träffmiddagen på lördag vid Järvsö Motor får ett matband. 

Har du inte bokat lördagens träffmiddag på hemsidan kontakta incheckningen. OBS! 

Begränsat antal. Passa på att köpa mc lotter till ett pris av 200 kr styck och ta chansen att 

vinna en ny Harley Davidsson Street Bob 2018. 

10.00-15.00 Provkörning av ett flertal olika modeller av Harley Davidsson, årsmodell 2018. 

11.00-01.00 Mat- och dryckestältet är öppet hos Järvsö Motor. Här serveras korv, 

hamburgare och pyttipanna samt öl och andra drycker.  Grillen är öppen under kvällen från 

kl.18.00. Underhållning av vårt liveband. 

11.00-ca 15.00 MC tur fredag: Följ med på en guidad mc tur i en underbar natur runt 

Dellensjöarna. Dellensjöarna och bygden bildades för ca 90 miljoner år sedan då en meteorit, ca 1,2 

km i diameter, slog ner i området. Meteoriten bildade en krater, ca 20 km i diameter och ca 250 m 

djup. Vi lovar en häftig upplevelse. Läs mer på www.visitgladahudik.se. Kaffepaus vid utsiktsplatsen 

vid Avholmsberget där ni kan köpa fika. Avfärd från träffplatsen Harley Davidson Järvsö kl.11.00 

fredag den 15 juni. Beräknad hemkomst ca 15.00. HRC är Leffe Strömblad, Järvsö Chapter, Uppland. 

Turen är gratis och boka den på www.jarvsotraffen.se  

12.00 och kl.13.00. Guidade turer till Tevsjö Destilleri med minibuss som tar oss från Järvsö 

Motor till Tevsjö Destilleri där vi får en guidad rundvandring i destilleriet med möjlighet till 

provsmakning och lättare lunch. Givetvis kan du köra mc till Tevsjö men föranmälan krävs. 

Anmäl dig när du checkar in. Max 25 personer per tur. 

Under dagen/kvällen är flera restauranger i Järvsö öppna och flera av dem har bra 

erbjudanden på mat och dryck. Karta över Järvsö som bl.a. visar var de olika boendena finns 

samt ett programblad får ni vid incheckningen. 

 

Lördag 16 juni 

10.00-01.00 Träffområdet öppet 

10.00-01.30 Fri shuttelbuss inom Järvsö. Ring Roger tel.nr 070-684 06 25. 

Boka HÄSTSKJUTS inom Järvsö. Ring Janne på tel nr 070-311 38 28. Du betalar direkt till 

honom. 

10.00-19.00 Järvsö Motor har butik och verkstad öppen. Kontakta verkstaden 0651-412 43 

för akuta insatser 08.00-17.00. Butiken är välfylld med motorcyklar och tillbehör.  MC tvätt 

finns bakom verkstaden. 

http://www.visitgladahudik.se/
http://www.jarvsotraffen.se/


11.00-13.00 Incheckning till träffen sker vid Järvsö Motor. Här får alla som förbokat träffen 

sina träffband som bl.a. ger inträde till träffområdet och fria resor med shuttelbuss torsdag 

t.o.m. lördag natt. De som bokat träffmiddagen på lördag vid Järvsö Motor får ett matband.  

10.00-15.00 Provkörning av ett flertal olika modeller av Harley Davidsson, årsmodell 2018. 

12.00 och 13.00. Guidade turer till Tevsjö Destilleri med minibuss som tar oss från Järvsö 

Motor till Tevsjö Destilleri där vi får en guidad rundvandring i destilleriet med möjlighet till 

provsmakning och lättare lunch. Givetvis kan du köra mc till Tevsjö men föranmälan krävs. 

Anmäl dig när du checkar in. Max 25 personer per tur. 

12.00-ca 14.00 Kortege lördag: Årets kortege får en ny sträckning i naturskön miljö och fina 

vägar. Avfärd kl.12.00. Samling senast kl.11.45. Återkommer om startplats. Kortegen är 

gratis och alla hojåkare är välkomna! Kom ihåg att tanka innan du kommer. Head Road 

Captain är Mats Edin, Järvsö Chapter, Jamtland. Boka på www.jarvsotraffen.se.  

18.00 Dragning av mc lotteriet vid Järvsö Motor. Köp lotter, senast lördag kl.15.00 och ta 

chansen att vinna en sprillans ny Harley Davidsson Street Bob 2018. 

11.00-01.00 Mat- och dryckestält öppet vid Järvsö Motor. Här serveras korv, hamburgare 

och pyttipanna samt öl och andra drycker. Underhållning av vårt liveband. 

19.00-21.00 Träffmiddag serveras i mattältet vid Järvsö Motor. Middagen måste förbokas 
senast kl.13.00 vid incheckningen. Välkommen till lördagens goda träffmiddag! Vi håller till 
på träffområdet som är hos vår Dealer. Våra kockar från Tevsjö Destilleri kommer, under 
dagen, att helsteka spädgrisar som vi serverar med potatisgratäng, grillade majskolvar, såser 
och sallad. Alternativ finns. Helsinge Bryggeri finns på plats med sin goda lokalproducerade 
öl och Tevsjö Destilleri kommer också att erbjuda sina egentillverkade drycker.  

20.00-01.00. Under kvällen spelar vårt liveband.   

Under dagen/kvällen är flera restauranger i Järvsö öppna och flera av dem har bra 
erbjudanden på mat och dryck. Karta över Järvsö som bl.a. visar var de olika boendena finns 
samt ett programblad får ni vid incheckningen. 

 

Söndag 17 juni 

10.00-15.00 Träffområdet öppet 

10.00-14.00 Järvsö Motor har butik och verkstad öppen. Kontakta verkstaden 0651-412 43 

för akuta insatser. Butiken är välfylld med motorcyklar och tillbehör.  MC tvätt finns bakom 

verkstaden. 

OBS! Ingen shuttelbuss under söndag. 

12.00 Järvsöträffen avslutas. 

 

Tack för att du kom på vår träff och hoppas vi ses igen! 

http://www.jarvsotraffen.se/


NATIONAL H.O.G RALLY JÄRVSÖ 2018 

JÄRVSÖTRÄFFEN 14 - 17 JUNI  

The program in english 

Thursday 14 juni 

10.00-23.00 The Rally area is open  

16.00-24.00 Shuttelbuss for free within Järvsö. Call Roger tel number +4670-684 06 25. 

10.00-21.00 Järvsö Motor has the shop and the workshop open. Contact the workshop on 

number 0651-412 43 for emergency efforts 08.00-17.00. The shop is filled with motorbikes 

and accessories. You can wash your bike behind the workshop. 

12.00-23.00 Food and drinking tent is open at the Rally area. You can by sausage, 

hamburgers and ”pyttipanna” (chopped meat and potatoes served with beetroot and eggs) 

and beer or other drinks.    

14.00-17.00 Trial run new models of Harley Davidsson 2018. 

14.00-19.00 Registration to the Rally is at the Rally area. All of you that has registrated on 

the website get a Rally band that gives you access to the rally area and also to go by 

shuttelbus for free. The bus drive from Thursday to Saturday from the accommodations to 

the rally area.  You also get a band for the Rally dinner on Saturday. 

During the day/evening several restaurants in Järvsö is open with good offers on food and 

drinks. When you check in you will get a map over Järvsö and where different 

accommodations is together with a program of the Rally. 

 

Friday 15 juni 

10.00-01.00 The Rally area is open  

10.00-01.30 Shuttelbuss for free within Järvsö. Call Roger tel number +4670-684 06 25. 

Book a ride with 2 grand horses and a wagon in the area of Järvsö. Call Janne på tel nr 070-

311 38 28. You pay directly to him for the ride.  

10.00-21.00 Järvsö Motor has the shop and the workshop open. Contact the workshop on 

number 0651-412 43 for emergency efforts 08.00-17.00. The shop is filled with motorbikes 

and accessories. You can wash your bike behind the workshop. 

10.00-17.00 Registration to the Rally is at the Rally area. All of you that has registrated on 

the website get a Rally band that gives you access to the rally area and also to go by 

shuttelbus for free. The bus drive from Thursday to Saturday from the accommodations to 

the rally area.  You also get a band for the Rally dinner on Saturday. 

10.00-15.00 Trial run new models of Harley Davidsson 2018. 



11.00-01.00 Food and drinking tent is open at the Rally area. You can by sausage, 

hamburgers and ”pyttipanna” (chopped meat and potatoes served with beetroot and eggs) 

and beer or other drinks. The grill is open during the evening from 18.00. Our liveband is 

playing.   

11.00- ca 15.00 MC tour Friday: Follow us on a guided tour in beautiful nature around the 

Dellen Lakes. This area was founded 90 million years ago when a meteorit, approx. 1,2 km in 

diameter, hit the area. The meteorit formed a crater, approx. 20 km in diameter and 250 m 

to the bottom. We promise you an awesome experience. We will have a coffee break at the 

Avholmsberget. We leave the Rally area at 11.00 and will be back approx. 15.00. Head Road 

Captain is Leffe Strömblad, Järvsö Chapter, Uppland. The tour is for free but do your 

registration at www.jarvsotraffen.se. 

12.00 and 13.00 Guided tour to Tevsjö Destilleri with a minibus that take us from Järvsö 

Motor to Tevsjö Destilleri where we get information of the production and a taste of the 

good stuff they make and lunch. If you want to go please contact registration office. We 

have a limit of 25 persons per tour. 

During the day/evening several restaurants in Järvsö is open with good offers on food and 

drinks. When you check in you will get a map over Järvsö and where different 

accommodations is together with a program of the Rally. 

 

Saturday 16 juni 

10.00-01.00 The Rally area is open  

10.00-01.30 Shuttelbuss for free within Järvsö. Call Roger tel number +4670-684 06 25. 

Book a ride with 2 grand horses and a wagon in the area of Järvsö. Call Janne på tel nr 070-

311 38 28. You pay directly to him for the ride.  

10.00-19.00 Järvsö Motor has the shop and the workshop open. Contact the workshop on 

number 0651-412 43 for emergency efforts 08.00-17.00. The shop is filled with motorbikes 

and accessories.   You can wash your bike behind the workshop. 

11.00-13.00 Registration to the Rally is at the Rally area. All of you that has registrated on 

the website get a Rally band that gives you access to the rally area and also to go by 

shuttelbus for free. The bus drive from Thursday to Saturday from the accommodations to 

the rally area.  You also get a band for the Rally dinner on Saturday. 

10.00-15.00 Trial run new models of Harley Davidsson 2018. 

12.00- ca 14.00 Cortege saturday: This year we will go a new way in a beautiful environment 

and on nice roads. Departure 12.00. Please be there at the latest 11.45. We will informe 

later where we meet. The cortege is for free and all bikers are welcome to join. Remember 

to fill gas before you participate. Head Road Captain is Mats Edin, Järvsö Chapter, Jamtland. 

Do your registration at www.jarvsotraffen.se. 

http://www.jarvsotraffen.se/
http://www.jarvsotraffen.se/


12.00 and 13.00 Guided tour to Tevsjö Destilleri with a minibus that take us from Järvsö 

Motor to Tevsjö Destilleri where we get information of the production and a taste of the 

good stuff they make and lunch. If you want to go please contact registration office. We 

have a limit of 25 persons per tour. 

18.00 Who is the winner of the MC lotteri? Now we will find out. Come to the rally area! 

11.00-01.00 Food and drinking tent is open at the Rally area. You can by sausage, 

hamburgers and ”pyttipanna” (chopped meat and potatoes served with beetroot and eggs) 

and beer or other drinks.    

19.00-21.00 Welcome to a fantastic Rally dinner on Saturday! The dinner is in the area of 
our Dealer and you have to book before 13.00. The chefs working in Tevsjö Destilleri will, 
during the day, grill piglets and that will be served with potato gratin, vegetables and several 
sauces. Alternativs will be served. Helsinge Brewery will serve beer that is lokal produced 
and Tevsjö Destilleri will also serve drinks that is local produced.  

 20.00-01.00. Our live band is playing during the evening.    

During the day/evening several restaurants in Järvsö is open with good offers on food and 

drinks. When you check in you will get a map over Järvsö and where different 

accommodations is together with a program of the Rally. 

 

Sunday 17 juni 

10.00-15.00 The Rally area is open  

10.00-14.00 Järvsö Motor has the shop and the workshop open. Contact the workshop on 

number 0651-412 43 for emergency efforts 08.00-17.00. The shop is filled with motorbikes 

and accessories.   You can wash your bike behind the workshop. 

OBS! There will be no free rides with the shuttelbus on Sunday. 

12.00 The Rally close. 

 

Thank you for attending our rally and hope to see you again! 

 

 

 

 


