
 

FIM Rally 2020 - Italien- Soverato 2-4 juni 
 

 
 

Anmälan 
För anmälan till årets FIM Rally skickas följande formulär till SMC Kansli: 

- Anmälningsblanketter (Registration form, ev. Accommodation and Optional Excursions, ev. 
Reg.form passengers (om du har flerän en passagerare).  

- Sammanställningsblankett 
- Ev. kopia av Meritum 

 
Sveriges Motorcyklister 
Gamla Tunavägen 30     
78460 BORLÄNGE 
 
Märk kuvertet ”FIM-Rally” 

 
Din anmälan samt betalning måste vara oss tillhanda senast 22 mars. 
 
Anmälningsavgift 
Avgiften för deltagandet är 2400 SEK/person. I avgiften ingår en utflykt arrangerad 3 juni, underhållning alla 
dagar, 3 middagar, 3 luncher, souvenirer, badmöjligheter, tygmärke och klisterdekaler samt en årströja. 
Barn under 12 år betalar 1200 SEK och barn under 8 år är gratis. 
  
Betalning  
Avgiften betalas in på SMC:s bankgiro 302-2506 i samband med att blanketterna skickas in. Kom ihåg att 
ange på inbetalningen vem du betalar för och att det gäller FIM-Rallyt och vara SMC tillhanda senast den 22 
mars. 
 
Eventuella avbokningar  
Vid eventuella avbokningar har arrangören, enligt reglerna, friheten att bestämma om återbetalning av 
deltagaravgiften och boendekostnad skall ske.  
Vid avbokning till arrangören genom SMC senast 15 april återbetalas 100 % av anmälningsavgiften. 
Vid avbokning till arrangören genom SMC mellan 15–30 april återbetalas 70 % av anmälningsavgiften. 
Vid avbokning till arrangören genom SMC mellan 1 maj–15 maj återbetalas 50 % av anmälningsavgiften 
Efter 15 maj är ingen återbetalning möjlig. Deltagaren står för eventuella transaktionskostnader.  
Kontrollera din hemförsäkring så att ett avbeställningsskydd ingår i resedelen i din hemförsäkring. Kan du 
inte kan delta, kontakta SMC snarast möjligt så gör vi ett försök att sälja avbokade platser vidare till 
resenärer som vill delta trots att de inte är anmälda. 
Tänk på att SMC måste ha din avanmälan i tid för att meddela arrangören innan utsatta datum. 

 
Om Arrangören beslutar att ställa in utgår full återbetalning 
Arrangören kan ställa in eventet om: 

- Antalet anmälda deltagare underskrider 850 personer. 
- Om det anses nödvändigt 

Om arrangören beslutar att ställa in FIM Rallyt 2021 har samtliga deltagare rätt till full återbetalning.  
 
 
 



Dina personuppgifter 
Vid anmälan till FIM-rally lagrar SMC dina personuppgifter som du skickar till oss. Dessa personuppgifter 
överlämnas även till arrangörerna av FIM-rallyn. Du kan läsa mer i SMC:s integritetspolicy gällande lagring 
av personuppgifter. 

 
 
Frågor kring blanketterna? Så här fyller du i dem: 
 

Anmälningsblankett – Registration Form  
Uppgifter nedan fylls i, övriga rutor kan lämnas tomma 

 
National Federation (FMN) 
Skriv ”SVEMO” i den rutan 

 

Riders family name/Riders first name/Date of birth/male-female  

Skriv efternamn, förnamn, födelsedata enl. dag, månad, år (dd-mm-yyyy) och kryssa i kön. 
  
Riders full address/Number of Passenger  
Skriv din adress (SE- före postnumret) samt Sweden. Skriv i antal passagerare om det är aktuellt. 
 
Email/FIM Meritum Award 
Om du vill få information om FIM Touring fyller du i din e-postadress. Du som innehar Meritum kryssar i 
”Yes” och kategori (om den finns tillgänglig) och bifogar en kopia av diplomet. Saknar du Meritum kryssar 
du i ”No”.  
 
Person to contact in case of emergency  
Ange ett telefonnummer till anhörig. Glöm inte landskoden 046 före telefonnumret och ta bort ”0” i 
riktnumret. Se exempel 046 70-123 45 67. 
 
Name and adress of Motorcycle Club  
Ange om du är medlem i SMC-klubb eller SVEMO-klubb. Skriv klubbens namn och adress  
Obs. använd inga förkortningar. 
Är du medlem i en SMC-klubb och registrerad via den klubben i SMC, men tävlar för en annan SMC-klubb 
eller tävlar för en SVEMO-klubb, så ska du bifoga ett intyg på medlemskapet. Är du en klubblös SMC-
medlem eller medlem via en SMC-ansluten riksklubb skriver du ”SMC, Borlänge, Sweden”. Avståndsrutan 
lämnar du tom, den fylls i av SMC. 
 
Motorcycle  
Kryssa i vilken typ av fordon du har; MC, sidvagn, scooter eller om det krävs, bil. 
 
Year/Make/Cylinder capacity (cc), Registration number, vehicle using “alternative energy”  
Ange årsmodell, + fabrikat (Honda, Suzuki etc), cylindervolym samt registreringsnummer. Kommer du att 
skaffa ny MC/byta MC och inte har uppgifter på registreringsnummer, så skriv ”new bike”.  
Om du kör på bensin som vanligt kryssar du i ”No”. Skulle du använda dig av annat bränsle kryssar du i 
”Yes” + typ av bränsle. 
 
Accommodation  
Ange ankomst- och avresedag. Kryssa i camping eller hotell. Har du ordnat boende själv så kryssar du 
”Other”. 
 
 
 



Special diet 
Om du behöver specialkost meddela detta på engelska. Kom ihåg att även ange om din passagerare önskar 
specialkost. 
 
Passenger 1 
Fyll i din passagerares uppgifter på samma sätt som förarens. Har du fler än en passagerare använder du 
den separata blanketten för ytterligare passagerare.  
 
Date, signature of participant/Affiliated to FMN  
Datum när du fyller i blanketten samt förarens underskrift. I ”Affiliated to FIM” kryssar du i ”yes”. 
 
 

Accommodation - Blankett för boende 
Om du bokar boende själv eller inte deltar på någon extra utflykt, behövs inte denna blankett.  
 
National Federation (FMN) 
Skriv ”SVEMO” i den rutan. 
 
Riders family name/Riders first name  
Skriv ditt efternamn och förnamn.  
  
Date of arrival/Departure date 
Ange ankomst- respektive avresedag. Det vanligaste är att anlända dagen innan rallyt öppnar och avresa 
dagen efter rallyts avslut, vilket blir fyra nätter.  
FIM-Rallyts ankomstcentrum är öppen för FIM-Rally-deltagare från den 31 maj till 5 juni. 
Du väljer boendealternativ, fyller i antal personer, antal nätter och fyller i belopp i Euro (€) samt summan i 
rutan ”total”.  
Skall du dela hotellrum med annan förare så skriv dennes namn längst ned på sammanställningsblanketten. 
Skriv bara: Dela rum med ………….. Denne skall då inte fylla i den här accommodationblanketten. 

 

Optional excursions – Blankett för extra utflykter 
Här fyller man i de extra utflykter som erbjuds, vilka kostar extra. Se mer info om utflykter i Appendix A. 
Ange antalet personer och fyll i den totala summan. Priset är per person. 
Tillse bara att du är på plats i tid för att hinna med utflykterna. 
 
Date, signature of participant  
Datum när man fyller i blanketten samt förarens underskrift. 

 
 

Blankett för kostnadssammanställning  
 
Används som underlag för din betalning. 
Flytta över beloppen från blanketten angående boende samt eventuell extra utflykt och räkna ut kostnaden 
till svenska kronor, vilket betalas in i samband med att ansökan skickas till kansliet.  
Här kan du också beställa fler t-shirtar och tygmärken om så önskas. 
Fyll i önskad storlek på årströjan. 

 
 

 


