I NBJ UDAN
Nedanstående föreningar inbjuder till MC-veteranträff på Backamo.
Tid:
Namn:
Plats:

Lördag och Söndag 6 och 7 oktober 2018
MC-Veteranträff Backamo
Backamo lägerplats, Väg 167 Ljungskile – Lilla Edet, ca 25 km söder Uddevalla.

Deltagare: Öppen för förare med maskiner tillverkade 1988 eller tidigare. MC för enduro, motocross
eller trial, även 50 cc samt militär-mc. OBS! Detta är en nostalgiträff med möjligheter att köra på en
provkörningsbana inom inhägnat område. ABSOLUT INGEN TÄVLING. Vi vill också gärna ha fordon för
utställning, (OBS ingen anmälningsavgift för utställningsfordon) Organiserad utställning, endast lördag.
Utrustning: Förarna skall bära godkänd skyddsklädsel och hjälm, maskinerna skall vara i fullgott skick.
Tvåtaktare skall ha ljuddämpare. OBS! Megafoner är förbjudna.
Ansvar:
Arrangören frånsäger sig allt ansvar för ev. olyckor eller skador. Anmäld förare är personligen
ansvarig för sin säkerhet, sitt deltagande och sitt fordon. Ansvarsförsäkring mot tredje man är tecknad. Ev.
Deltagande av minderårig förare fodrar målsmans underskrift och närvaro.
Anmälan:
Skriftlig anmälan senast den 22 september till mchaakan@hotmail.com eller brev till Håkan
Johansson, Solberg 665, 451 91 Uddevalla. Anmälan skall innehålla namn, adress, personnr., e-mail, mobilnr,
ev. fast tel.nr. MC-fabrikat, cyl-volym, 2 el. 4T, årsmod. och ev .tävlingsnr och skyltfärg. Även dag för
deltagande anges, kan ske både lördag och söndag men då med olika förutsättningar (skriv tydligt vilken dag
anmälan avser och med vilken maskin). För att anmälan skall vara giltig skall startavgiften betalas samtidigt till
Bg 892-1298 (MCV-Väst) Efteranmälan kan göras mot förhöjd avgift (+ 100 kr).
Återbetalning av avgift kan göras om godtagbart skäl meddelas, då med 100 kr. avdrag för administration.
OBS! Vi vill även ha anmälan om Veteranmiddagen på lördag kväll och hur många då antalet är begränsat.
Bet. för denna sker direkt på plats till Skepplanda Hemvärn och Kulturförening. Priset är 140 kr./pers. inkl.
dryck (lättöl el. läsk/vatten) Annan dryck får medtagas.
Startavgift: 400 kr för en dag, 550 kr för båda dagarna. I startavgiften ingår försäkring.
Startnr.:

Ev. Befintligt tävlingsnummer och skyltfärg anges vid anmälan. Startlista kommer att upprättas.

Boende:
Möjlighet till övernattning finns inom området på Backamo Vandrarhem. Pris 250 kr per
person/natt, 310 kr för enkelrum. Bokas och betalas i samband med anmälan. El till husbil, 50 kr. För deltagare
och funktionärer uttages ingen campingavgift för övriga är avgiften 150:- + ev. el 50:Servering: Matsalen öppnar Kl. 08.00, Frukost 50 kr, Lunch 80 kr. Matsalen stängd Lör. Kl. 17-19 därefter
Kl. 19-23 ”Veteranmiddag” Då kommer även lotteridragningen göras. Den mat som serveras är Laktos och
Glutenfri eller så finns sådana alternativ. I matsalen kan betalning med Swish göras.
Sjukvård:

Skepplanda Hemvärn och Kulturförening.

Bana:

Lättkörd terrängbana om ca 2700 m som körs motsols på lördag och medsols på söndag.

Tider:
Obligatorisk anmälan vid ankomst och förarmöte Kl. 09.00 båda dagarna. Starttid: 09.30
Ny start varje halvtimme. Lunchuppehåll: 11.30-13.00. Körning till 15.00 (c:a).
Klasser:

I Förare av den försiktiga typen, 2- och 4-takt. Start med mastervarv, båda grupperna.
II Förare som önskar köra mer aktivt, 2- och 4-takt.

Marknad:
Söndag finns möjlighet att sälja delar och tillbehör (endast MC), för förare som betalt anm.avg.
för söndag ingår marknadsavg. Övriga betalar 100 kr. Meddela detta vid ankomstanmälan.
Arrangör:
.
Telefon:

MC-Veteranerna Väst, Ljungskile Motor-Classiker och FMCK Bohus-Dal.
Göran Andersson 0303-81774 eller Håkan Johansson 070-7318820

