Herunder er et tilmeldingsskema, hvor der er vist de vigtigste felter at udfylde.
Hvis i I ikke kan få autoudfyld til at virke, så print, skriv på, scan som pdf og
send til mig på samme måde som de autoudfyldte.
De tre linjer er vigtige og til navn,
adresse, fødselsdato, køn og antal
passagerer. Alle felter er vigtige og
husk at bytter om på for- og
efternavne.

Her skal
der stå
DMU

Kryds af i ”Yes”,
hvis FIM må
bruge jeres e-mail
til at sende
generel Touring
Information.
Ellers ”No”.

Det er
vigtigt at få
navn og
adresse på
din MC
klub. Hvis
ingen klub,
så enten
DMU,
DMC eller
MCTC.

I de to felter i
denne linje navn
og
telefonnummer
på personen der
skal kontaktes i
nødstilfælde

Denne linje
med data og
nummerplad
e på din MC
er vigtig

Det er vigtigt at huske og
skrive hvilken dag man
planlægger at ankomme og
forlade træffet igen.

Dette flest skal I ikke
udfylde. Den klarer jeg.

Afstand fra din
klubs klubhus
til FIM træffet

Husk dato og underskrift

I Danmark er alle
deltagere per
definition affilieret
med den nationale
federation DMU, så
derfor ”yes”.

Og hvis intet af det virker, så send selvfølgelig med fodpost, men skriv en mail
eller ring, at det er noget på vej.
Det samme gælder for passager og overnatningsskemaerne, som er vist på de
næste sider.

De øverste linjer er jo som det første skema

Her skerives
data for
passageren
eller
passagererne

Her skriver
man igen
datoerne for
ankomst og
afgang.

Her skriver man
ind hvilke ekstra
udflugter for det
officielle
arrangement
man evt vil
deltage i. De er
beskrevet på
hjemmeiden for
træffet.

I de her felter
skriver man ind,
hvilken
overnatning man
vil have. Telt, hotel
eller hytter.
Og derudfra
beregner vi prisen
at indbetale.
Hytterne skal
reserveres tidligt
forud, da der er få.

Lige som det
første skema, skal
der også skrives
under her.

