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2.5 Internationella träffar 
 

GOLDWING CLUB SWEDEN arrangerar årligen en internationell träff på tidpunkt, och enligt krav 

och anvisningar, som regleras av GWEF (Gold Wing European Federation). GWEF generella krav 

och anvisningar återges i översatt version i kapitel 2.5.1. För exakt ordalydelse och eventuella 

uppdateringar hänvisas till GWEF hemsida (www.gwef.net/gwef_event.html) 

GOLDWING CLUB SWEDEN IR (Internationelle Representant) är klubbens kontaktman i GWEF 

och den styrelseledamot som kan ge relevant information och biträda svenska träffarrangörer. 

Kontaktinformation framgår av GOLDWING CLUB SWEDEN hemsida och i klubbtidningen 

Guldklimpen. 

 

GOLDWING CLUB SWEDEN årliga internationella träff arrangeras och genomförs i turordning av 

något eller några distrikt i samverkan med GOLDWING CLUB SWEDEN styrelse. Turordningen 

regleras med två års framförhållning och diskuteras som regel under arbetsmötet i anslutning till 

föreningsstämman. GOLDWING CLUB SWEDEN styrelse beslutar om arrangerande distrikt. 

 

Gemensamma råd för GOLDWING CLUB SWEDEN internationella och nationella träffar, 

checklistor, anvisningar för budgetering och redovisning, exempel på träfforganisation mm. 

återfinns i kapitel 2.7 Råd och anvisningar för GOLDWING CLUB SWEDEN träffar. 

 
 

Avhämtning av pris vid utländsk internationell träff 
 

Priset avhämtas i turordning av: 

 

1. Svensk Internationell Representant (IR) 

2. Annan medlem av GOLDWING CLUB SWEDEN styrelse, med lägst medlemsnummer, som kört 

GoldWing till träffen 

3. Av styrelsen utsedd representant 

4. GOLDWING CLUB SWEDEN medlem med lägst medlemsnummer som kört GoldWing till 

träffen 

5. Om någon av ovanstående avsäger sig hämtning av nationspris skall nästföljande medlem i 

turordning som kört GoldWing till träffen avhämta pris. 

6. GOLDWING CLUB SWEDEN medlem med lägst medlemsnummer som inte kört GoldWing till 

träffen 

 

 

Priset är personligt och delas/lottas ut på innevarande träff av de deltagare som kört sin GoldWing och 

registrerat sig på träffen.  

http://www.gwef.net/gwef_event.html)

