VETERAN-MOTOCROSS-TRÄFF.
Välkomna till Hok:s crossförening (HCF) med vårt ordspråk: ”hellre äta duktigt än köra bra” !
Här träffas vi för att ha roligt och umgås med likasinnade samt för att köra på vår
fina crossbana. Det finns också möjligheter att visa upp och sälja hojar, delar & tillbehör etc.
På denna träff kör vi med gamla crosshojar, allt enligt Classic Motocross reglemente.
Har ni nån gammal trialhoj får ni gärna ta med den också, finns alltid nån slänt att åka i.
Vi öppnar vår grillgourmetrestaurang och kiosk sisådär kl 10.00 och där kan ni inmundiga våra
läckerheter såsom; grillad korv, grillad korv m bröd, grillad hamburgare, grillad hamburgare m bröd,
kaffe, dricka, negerbollar, dammsugare osv.
Våra tjusiga servitörer/kockar kommer att göra det hela till en upplevelse utöver det vanliga.
Vi prövar att göra detta evenemang 2 ggr per år och tiden blir som nedan, så lägg nu in detta
i era mobiler, datorer & almanackor:
V 20 / Lör 19 maj kl 10-16:00

påminnelseutskick görs V18 (fejjan)

V 38 /Lör 22 sep kl 10-16:00

påminnelseutskick görs V36 (fejjan)

Vi har ingen el eller vatten så det får man lösa efter egen förmåga.
Parkerar våra fordon gör vi i den stora grusgropen (alldeles intill) som vi får låna denna dag.
Och i den lilla depån har vi tänkt att först o främst de som vill ställa ut o sälja lite prylar ska stå.
Det finns möjlighet att låta fordon stå kvar över natten och åka hem på söndan.
Vid anmälan uppger ni om ni ska ställa ut eller bara åka hoj eller båda delarna.
Vi ska försöka ordna allt på bästa sätt för alla, det är dock första gången vi
prövar att göra detta organiserat, så ha gärna lite överseende med oss o ge oss gärna tips.
Anmälan:
Maila eller sms:a till:
jonas@kejb.se
070 197 52 60
Skriv:
HCF VET , MAJ (eller SEP), Förnam-Efternamn, mobil, mail
Ni betalar på plats, kontant eller swish:
200 kr / förare / utställare
Minst klubblicens gäller annars kan ni köpa tillfällig licens på plats för 150 kr
Besök gärna vår hemsida http://www.hokscross.se/ , där finns info hur ni hittar hit,
regler, flaggsystem och annat smått o gott.
Tänk på:
-ha bra omdöme och visa hänsyn på banan, det är inget VM
-ställ upp era fordon så smart som möjligt, alla ska få plats
-alla vi som ska köra hoj går ett varv runt banan och tar gärna bort stenar om vi ser några….
Varmt välkomna!!

