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 Suzuki Cavalcade Club Sweden  

                                                                                                                                  
Bo Alvemark                      priv. 0243 - 24 04 97                       Mobil.  073 - 56 945 56 
Björkled 3                           alvemark@telia.com        
S - 783 95 Gustafs             
 
 

 
Till: Nya ? och ”gamla” medlemmar i SCCS. 
 
Från: Bo Alvemark som var en av flera som startade ”Suzuki Cavalcade Club Sweden” 
 förkortat SCCS redan 1992. (nuvarande kassör) 
 
Detta brev skickar jag till samtliga Cavalcadeägare i Sverige oavsett om man är medlem eller inte. 
Det finns ca 70 stycken Cavalcader i Sverige. 40 av dessa är medlemmar i klubben. 
 
En av många anledningar till att vara/bli medlem i klubben är den otroligt förmånliga 
helförsäkringen på 540:- för helår! Klubben är ansluten till ”Motorhistoriska Riksförbundet”, 
MHRF sedan 2008. För mer info:  www.mhrf.se  Efter ett år som medlem i Cavalcadeklubben SCCS 
kan du ansöka om denna försäkring. (du som varit med i SCCS flera år kan teckna försäkringen 
omgående) Medlemsavgiften på 200:- är då intjänad bara av försäkringen !!! Synd att missa. 
(första året 1088:-/år sedan automatiskt 540:-/år) Klubbens besiktningsman: ordf. Tord Rahlmark  
 
Det finns mycket tekniskt kunnande i klubben som vi kan hjälpa till med. 
Titta gärna in på vår eminenta hemsida: www.cavalcadeclub.se 
Där finns mycket  som är värt att veta om våra unika Cavalcader.  
 
På senaste årsmötet beslutades att medlemsavgifterna lämnas orörda för 2010. 
Fullvärdig medlem: 200:- 
Stödmedlem:    50:- 
Sätts in på:  5689-3373 (bankgiro) Fyll i regnr och namn, emailadress mm. 
 
Medlemsavgiften skall vara inbetald senast 1/3 2010. 
 
Vi träffas några gånger på sommarhalvåret på ”träffar” där vi umgås och snackar Cavalcade. 
Då kan man utbyta erfarenheter eller dela med sig av ”tricks” som gör åkandet roligare. 
 
2010 års träffkalender ser ut som följande: (finns alltid stugor eller tältplats) 
 
28-30/5 Vårträff på Glyttinge Camping i Linköping www.nordiccamping.se 
 
6-9/8 Cade Raid 2010 på High Chaparall  www.highchaparral.se 
 
7/8 Årsmöte i SCCS (i samband med Cade Raid) www.highchaparral.se 
 High Chaparral 
  
På Cade Raiden kommer det Cavalcader från England, Belgien, Holland. Tyskland. Finland, Norge, 
Danmark och naturligtvis Sverige. Vi siktar på att slå Europarekord för antalet Cavalcader på denna 
träff. (rekordet sattes i början på 90-talet i Arvika: ca 40 stycken (finns ca 400 ex i hela Europa) 
 
Boka in dessa datum i kalendern och kom och umgås på ett enkelt vis. Flest lampor på hojen vinner 
inget pris hos oss. 
 
Bo Alvemark (kassör) (Ring eller maila om det är något Ni undrar över)  


