Praktiske detaljer om at deltage i et FIM Træf
Der er nogle måske lidt besværlige praktiske detaljer for at deltage i et FIM Træf, men baggrunden
er blandt andet, at man derved forsøger at sikre et højt niveau.
Ud over beskrivelsen her er der også lavet en pdf-fil, som viser lidt om hvordan man udfylder
skemaerne. De kan udfyldes i Acrobat Reader, men hvis det ikke lykkes, så print ud, udfyld, scan
som pdf og send på mail på samme måde som de elektronisk udfyldte. Mailadresse står nedenfor.
Priserne er nu justeret ind og rundet en smule op i forhold til den rene omvekslingspris, men det
skyldes, at der alt andet lige er nogle udgifter for DMC til at håndtere arrangementerne.
Det første træf i år er FIM Motocamp i begyndelsen af juni i Sibenik i Kroatien og deltagerne skal
bo i et feriested, Solaris Beach Resort.
Det er i dagene 6. til 8. juni og tilmeldingsfrist er 10. marts. Pris bliver 1200 kroner per person. Vil
man overnatte før eller efter de faste datoer, som er inkluderet i prisen, er det til 120 kroner per
person per nat. Bemærk, at der er sat 350 deltagere på som maksimum, så send gerne en mail
hurtigt om, at du/I vil med, så arrangørerne kan få en forhåndsmelding om det danske antal.
Årets store FIM træf er FIM Rally, som bliver i Trakai i Litauen. I år bliver det lidt specielt, da vi
her skal promovere FIM Rally 2019, som bliver i Roskilde. Sidst det var i Danmark var i 2002 i
Aalborg med lidt over 2000 deltagere. Det mål kan det måske nok knibe at nå lidt set i lyset af de
senere års deltagerantal. Men hvorfor nu ikke? Vi er kendte for at være et hyggeligt folkefærd og
det seneste FIM Træf som var Motocamp i Bredebro fik mange rosende ord med fra de små 500
deltagere.
FIM Rally i Trakai bliver i dagene 25. til 27. juli 2018, tilmeldingsfristen bliver 9. april og prisen
med camping i fire dage og deltagergebyr 2000 kroner per person. To på en mc bliver 3900 kroner
og hvis man selv arrangerer overnatning, så er det rene deltagergebyr 1400 kroner. Desværre har
arrangørerne allerede nu booket alle hytter på pladsen, så hvis man ikke vil campere, hedder det
hotel. Man kan booke via arrangøren eller selv forsøge sig i området, men så kan der ikke
garanteres kørsel til og fra festpladsen. Det er på en større campingplads, men måske med knap så
luksuriøse faciliteter, som vi ellers er vant til. Så regn med, at det bliver en meget ”basic” FIM
Rally, men med lave priser i butikkerne og sikkert meget hygge imellem deltagerne. Og som
sædvanligt bliver det også muligt at købe en FIM Rally t-shirt til 150 kroner per styk.
FIM Meritum, som er for de, der har deltaget mere end fem gange i Rally eller Motocamp, bliver
arrangeret ugen før i Kuldiga i Litauen. Det er blevet en tradition, at deltagerne selv tilmelder sig og
betaler, da de jo er ”erfarne” FIM Træf deltagere. Hvis nogle af jer, som ikke har prøvet noget af det
her før vil med til Meritun, så send en mail. Prisen er 975 kroner plus overrnatning. Fristen er også
midt i april. Hjemmesiden er fim-meritum2018.com.
Er der nogen spørgsmål, så send en mail. Betaling sker som de andre år på det følgende
kontonummer: Nordea, Reg. nr.: 9163, Konto: 74 000 11154
Skriv 2018/RA,MO eller ME i betalingsteksten plus navn/initialer/andet. Skriv det også på
betalingsoversigten, som I finder på næste side. Print, udfyld, scan og send sammen med de andre
papirer på mail til mig. Kniber det med tiden op til deadline, så en mail med navne og antal
køretøjer og overatningstype. Det hjælper at advisere arrangørerne
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