
  

                      
                 
 
Till: Dig som är engagerad i en MC-klubb  
Syftet med detta brev är att öka motorcykel åkandet i Sverige 
   

När resan är målet! 
 

Planera och genomför en IBA-körning tillsammans med dina MC-
klubbmedlemmar och ni kommer att uppleva en ny dimension av MC-
körande… 
 
 

• IBA har som uttalad målsättning att främja säker långdistanskörning på 
motorcykel 

 
• Planeringen är för många medlemmar lika viktig som själva körningen, 

skärskilt vid deltagande i något av de många internationella evenemang 
som arrangeras av IBA klubbar över hela värden 

 
• Det spelar ingen roll vilken kategori av motorcyklist du känner att du tillhör 

eller vilken motorcykel du kör, hos IBA är alla välkomna 
 

• Ironbutt är till för dig som verkligen tycker om att köra motorcykel och är 
beredd att utvecklas ytterligare som motorcyklist 

 
 
Planera en rutt på över 160 mil, genomför det på 24timmar och bli 
medlem i Iron Butt Association Sweden 
 



Originalet är SS1000, dvs. 1000 miles (1609 km) på mindre än 24timmar. 
Du kan även köra en BB1500 miles på mindre än 36 timmar om 1609 km 
är för kort sträcka. Det som krävs är två vittnen vid starten, tanka fult och 
starttiden blir tiden på ditt tankkvitto. Samla alla kvitton på tankningar och 
andra köp under resan. Alla dessa kvitton tillsammans blir din verifiering 
och underlaget för kontroll av din körning. Körningen avslutas alltid med 
tankning. Tiden på kvittot blir din sluttid samt att det behövs två personer 
som signerar din ankomst på slutmålet. 
 
 
Läs gärna mer på vår hemsida www.ironbutt.se 
 
 
Låter detta intressant?  
 
Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss i styrelsen. Vi 
berättar gärna mer om vår verksamhet och ger tips på hur man kan 
genomföra en IBA körning.  
Eftersom IBA-medlemmar finns över hela Sverige så kan vi även 
komma och träffa era klubbmedlemmar och berätta merJ  
 

 
 
 

Kai Widenius    Anders Dahlgren 
President     Secretary  
president@ironbutt.se   secretary@ironbutt.se 

 
 
 
 
    
 

        


