
Anmeldelsesblanket        Formular  til udfyldelse i hånden. 

 
HMS 2012 

HillClimb-Sprint-Klubrally-Kursus-Banetræning 
 

 
            Arrangement:  ___________________                      løbsdato:      ________________-2012 
 
Kører:   Bil: 
  

 Navn :  _____________________________ Mærke og model : ___________________ 
  

 Adresse : _____________________________  Årgang : ________________ 
  

 Postnummer : __________ Registreringsnummer : ________________ 
 

 By : ______________________ Slagvolumen ccm. : ________________ 
 

 Nationalitet : ______________________ Vægt/effekt    kg/hk ________________  
                 (Ved tilmelding klasse 11-14) 
 Mail adresse : ______________________ Effekt  HK: ________________ 
   (Ved tilmelding klasse 11-14) 
 Telefon : ______________________ Vægt KG: ________________ 
   (Ved tilmelding klasse 11-14) 
 Klub : ______________________ Homologeringsattest nr: ________________ 
                                                                       (ved tilmelding klasse 2-3 og 5-9 ) 
 Licens type: ________________ Vognbog type: ________________ 
 

 Licens nr : ________________ Vognbog nr : ________________ 
 
Jeg har ingen licens og  tilmelder   
mig hermed licenskursus til A-klasser hvis derer arrangeret   
dagen før løbsdagen        (sæt Kryds)  
(se tillægsregler)   Eventuelt fast startnummer: ________  
   (nyt nummer tildeles ved sammenfald) 
Klasse:  
( Se tillægsregler) 
Historiske klasser  periode A-J jf. app. K og nationale regler                             klasse nr:  ________ jvf tillægsregler 
eller 
Vægt / Effekt specialklasser for biler med rallyvognbog, optil 31/12-1986:     Klasse nr: ________jvf. tillægsregler 
 
Betaling: 
Kryds det af du ønsker og betaler for. Betalingen skal være modtaget indenfor anmeldelsesfristen 
 Se tillægsregler for pågældende hillclimb.  
 
Anmeldelsesgebyr kr. ______     jf. tillægsregler  / invitation 
Endags licens kr. 200,00   Bestilles hermed sæt kryds 
Endags vognbog kr. 150,00   Bestilles hermed sæt kryds 
I alt betales kr. _______        Betalingsform :          indbetalt på reg. nr. 9860 konto nr. 0000261092   
   sæt kryds            check vedlagt denne anmeldelsesblanket, sendt pr post 
              udenlandsk deltager, kontant ved licenskontrol 
Underskrift: 
Undertegne indestår for at ovenstående oplysninger er korrekte og anerkender konkurencens tillægsregler. Undertegnede er indforstået med at den arrangerende 
klub eller dennes konkurrencefunktionærer ikke kan gøres ansvarlige for nogen form for skade på, eller tab af køretøj, dets dele eller tilbehør, eller nogen form 
for skade, som jeg eller køretøjet måtte forvolde på egen person eller på tredje persons ejendom. 
 
Dato:  ____________            Underskrift :  __________________________________ 
 
Blanketten mailes eller sendes til Sekretariatet: 
Uffe Madsen, Slåenbakken 6, 8600 Silkeborg, mail: uffe@mgcc.dk 
Til brug for løbskommentator og presse opfordres du til at medsende en side med et par ord om dig og din bil.  
 
Til sekretariatets noteringer 
  
 Modtaget d.: __________   Betalt d. ___________   kr: ______________        Tildelt startnummer: ____________ 
  


