

Inbjudan till
Västkustrallyt 6/6 2016

Välkommen att anmäla dig till 2016 års Västkustrally som även detta år körs med start- och målplats vid

Tullbroskolan i Falkenberg (Vallarnas parkering). Rallyrundan är ca 7 mil lång och går på vackra halländska
slingrande vägar.
FyllStartavgiften
i
är 200 kr per fordon, anmäler du mer än ett fordon får du multiplicera de 200 kronorna
meddelanden
mottagaren, t ex faktura- och/eller referensnummer
med 
det antal
fordon du till
anmäler.
 avsändaruppgifter
 betalningsmottagare
Anmälan
registreras inte förrän betalning inkommit på HFVs konto!

belopp
(Om du inte använder nedanstående inbetalningskort måste du komma ihåg att skriva ditt
 betalningsmottagarens bankgironummer
namn på inbetalningskortet)
Efteranmälningar tas emot efter 09.30 i sekreteriatet: Efteranmälning 350 kr per fordon.
Bifogad anmälningsblankett viks ihop och då ser ni att mottagaradressen redan finns på baksidan och
Tipsallt ni behöver göra är att sätta en bit tejp för att hålla ihop den vikta anmälningsblanketten samt sätta
på ett frimärke.
Ett bankgironummer består av 7-8 siffror, grupperade XXX-XXXX eller XXXX-XXXX.
Ni kan också anmäla er via vår hemsida www.hallandsfordonsveteraner.com.
Under rubriken Evenemang/Västkustrallyt hittar ni en interaktiv anmälningsblankett.
Sista möjliga anmälningsdag 160525. Använd gärna nedanstående inbetalningskort!
Är ni allergiska mot mågot livsmedel kan ni ange detta på anmälningsblanketten!

Samling kl 07.30-09.30. Första start 10.00. Prisutdelning ca kl 15.00

NYTT FÖR 2016 ÅRS RALLY!

Från och med i år välkomnar vi också entusiastfordon till vårt rally, fordonet får dock
inte vara nyare än från 2006.
Ett entusiastfordon är ett fordon som inte används dagligen, max 1000 mil per år och
där man kanske rent av har en förhoppning om positiv värdeutveckling över tid.
Vidare betraktar vi entusiastfordonet som mer av ett intresse och en hobby än ett
transportmedel, även om det tidvis kan fylla även denna funktion.
Hallands Fordonsveteraner är en klubb för veteranfordonsälskare i hela Halland. Välkomna!
Klipp längs den streckade linjen

BANKGIRO INBETALNING/GIRERING AVI

Blankett för betalning via Privatgirot
Meddelande till betalningsmottagaren

Anmälningsavgift Västkustrallyt 2016

Avsändare (namn och postadress)

Betalningsmottagare (endast namn)

Hallands Fordonsveteraner

Svenska kronor

200

öre

Till bankgironr (xxx-xxxx eller xxxx-xxxx)

00

5804-6905

