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Inbjudan till Västkustrallyt 6/6 2018
Max 200 rallydeltagare så först till kvarn ...

Välkommen att anmäla dig till 2018 års Västkustrally som detta år körs med start- och målplats vid Slottsmöllan i Halmstad. 
Rallyrundan är ca 6 mil lång och går på vackra halländska slingrande vägar. Startavgiften är 200 kr per fordon, så anmäler du 
mer än ett fordon får du multiplicera de 200 kronorna med det antal fordon du anmäler. 

Anmälan registreras inte förrän betalning inkommit på HFVs konto.  Bankgiro 5804-6905
OBS! Kom ihåg att skriva ditt namn och din adress som avsändare!

När antalet deltagare når 200 st kommer detta att annonseras på vår hemsida, 
www.hallandsfordonsveteraner.com

Efteranmälningar tas emot efter 09.30 i sekreteriatet: Då antalet rallydeltagare är begränsat till 200 st startande så tas bara 
efteranmälningar emot om antalet anmälda rallydeltagare understiger 200 st eller om någon/några anmälda rallydeltagare av en 
eller annan anledning inte har registrerat sig hos sekreteriatet senast kl 09.30 den 6 juni. 

Efteranmälning kostar 350 kr per fordon.
Bifogat denna tidning finns också en anmälningsblankett där ni kan fylla i vilket/vilka fordon ni anmäler, liksom namn och 
adress. Anmälningsblanketten viks ihop och då ser ni att mottagaradressen redan finns på baksidan och allt ni behöver göra är 
att sätta en bit tejp för att hålla ihop den vikta anmälningsblanketten samt frankera med frimärke. 

Ni kan också anmäla er via vår hemsida www.hallandsfordonsveteraner.com. 
Under rubriken Evenemang/Västkustrallyt hittar ni en interaktiv anmälningsblankett.

Sista möjliga anmälningsdag 180525. 

Entusiastfordon välkomna  
att köra rallyt!

Vi välkomnar också entusiastfordon till 
vårt rally, fordonet får dock inte vara 

nyare än från 2008.

Vad är ett entusiastfordon?
Ett entusiastfordon är en bil/mc som 
inte används dagligen, max 1000 mil 
per år och där man kanske rent av har 
en förhoppning om positiv värdeutveck-
ling över tid. Vidare betraktar vi entusi-
astfordonet som mer av ett intresse och 
en hobby än transportmedel, även om 
det tidvis kan fylla även denna funktion.

Så här hittar ni till 
Slottsmöllan i Halmstad

Kommer ni på E6 från norr eller söder kör ni 
av Halmstad N, avfart 45, (står också väg 26 
Jönköping) och kör in mot Halmstad.
I första rondellen kör ni rakt fram. Efter någon 
kilometer ser ni en skylt som visar vägen till 
Slottsmöllan. Ni ska svänga vänster i ron-
dellen och till höger har ni nu en Ingo-mack. 
Följ skylt Gokarthall, Slottsmöllans industri-
område. I rondellen svänger ni till vänster och 
är framme vid start- och målplats.

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

HFV är en klubb för veteranfordonsälskare i hela Halland. Välkomna!


