
 

   

 

 

1 Sveriges MotorCyklister 
Adress: Gamla Tunavägen 30, 784 60  BORLÄNGE 

Tel: 0243-669 70, fax: 0243-822 87 

E-post: smc@svmc.se, web: www.svmc.se 

Motocamp 2021, Goralský dvor, Haligovce, Slovakien den 28–30 juli 

 
 
Avgiften är 1700 kr/person (Barn under 8–12 år betalar 850 kr). Camping mellan 28 juli och 
31 juli är inkluderat i anmälningsavgiften. I priset ingår tre middagar, tre frukostar och två 
luncher, utflykt och souvenir. 
 
Området öppnar redan på måndag 26 juli och vill du boka extra nätter för övernattning är 
kostnaden 160 kr/person och natt. Området stänger efter frukost på lördag 31 juli.  
 
Det finns även möjlighet att boka utflykter mellan 27–31 juli. Se separat häfte för mer info för 
respektive utflykt.  
 
Kostnad:  Utflykt nr 1–6: 210 kr/person 
  Utflykt nr 7: 50 kr/person 
  Utflykt nr 8: 260 kr/person 
 
 
Skicka dina blanketter till:  

  SMC 
  Att: Elin Karlsson 
    Gamla Tunavägen 30 
  784 60 Borlänge  
 

Blanketter och betalning måste vara SMC tillhanda 22 april 2021. 

Avgiften betalas till SMC:s bankgiro 302-2506. Ange vid betalning vem och vad det avser. 
Försenade blanketter och betalning godkänns inte. 

 
När vi fått blanketter och betalning skickar vi det vidare till arrangören. Du får sedan en kopia 
efter det vi har satt en stämpel på dem. De skall du ha med dig till Slovakien, det är dina 
”inträdesbiljetter”. 
 
 
 
 
Trevlig resa och hör av dig om du har några frågor! 
 

Elin Karlsson ☺ 
____________________________ 

 

Sveriges MotorCyklister 
0243-669 73 
elin.karlsson@svmc.se 
www.svmc.se 
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Tips när du fyller i blanketterna. 
 
I rutan ”National Federation” skall det stå ”SVEMO”. SMC fyller i ”serial number” 
 
”Riders family name” = efternamn. ”Riders first name” = förnamn. Födelsedatum skriver du i 
vid ”date of birth” = dag, månad, år. Kryssa i ditt kön. Har du passagerare, skriv in antalet. 
Har du fler än en passagerare finns en särskild blankett för ändamålet.  
 
Sedan är dags att skriva din adress. Kom bara ihåg att skriva ett ”SE-” före postnumret. Skriv 
även ”Sweden”. Fyll sedan i din ev. e-postadress och om du vill ha information via e-post 
samt telefonnummer till någon anhörig hemma som kan kontaktas av organisatören. Kom 
ihåg att börja med landsnumret +46 och att ta bort nollan i riktnumret. 
Kryssa också i uppgifter om Meritum.  
Är du medlem i någon lokal SVEMO/SMC-klubb skriver du dennes adress.  Är du inte 
medlem i någon klubb utan direktansluten till SMC eller någon riks/märkesklubb, lämna tomt. 
Det skall sedan skrivas i uppgifter om avstånd från hemorten/klubben men eftersom vi inte 
har några uppgifter på officiella distanser så är det lika bra att utelämna det. SMC får fylla i 
det om det går att få fram besked om det. 
 
Sätt ett kryss på den typ av motorcykel du kör, därefter motorcykelns årsmodell, 
cylinderstorlek och registreringsnummer som. Fyll i om du använder en alternativ 
energikälla. 
Om du har passagerare fylls dennes uppgifter i på samma sätt som ovan. 
Fyll i ankomst- och avresedatum samt kryssa i om du väljer camping eller annat. I rutan 
”special diet” längst ut till höger skriver du om det är aktuellt med det för din del eller din 
ev. passagerare. 
 
Sedan återstår att fylla i datum och skriva under. I rutan ”Affillated to FMN” kryssar du i ”yes”. 
   
       
Blanketten Accommodation and optional excursions” gäller boende/utflykter med liknande 
uppgifter som på förra blanketten. Skriv sedan ankomstdag ”date of arrival” samt avresedag 
”departure date” Om du önskar campa fler nätter än vad som ingår i anmälningsavgiften 
fyller du i antal personer, antal nätter och totalsumma. Vill du delta i extra utflykterna behöver 
du fylla i antal personer och totalsumman.  
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