Bornholm Rundt 2020

Bornholms Motor Veteraner indbyder til veteranrally nr. 43 ”Bornholm Rundt” i weekenden d. 4. & 5. juli 2020.
Indbydelsen er for alle veterankøretøjer fra før 1985 og både danske og udenlandske deltagere er velkomne.
Mødestedet er ”Cirkuspladsen” (ved Domen), Strandvejen 2, 3770 Allinge.
Antal deltagende køretøjer er begrænset til 150.

Program:
Lørdag d. 4. juli 2020:
Kl. 08.00 Køretøjerne skal være indskrevet på mødestedet.
Kl. 09.00 Rallyet starter.
Kl. 11.30 til 13.30 (ca. halvvejs) serveres der frokost på ukendt sted.
Kl. 16.30 Alle er tilbage på startstedet.
Kl. 18.30 Festmiddag med musik og præmieoverrækkelse i Nordlandshallen, Strandvejen 1, Allinge.
Søndag d. 5. juli 2020.
Kl. 09.30 Opstilling til parade på mødestedet. Der bydes på en kaffetår og lidt morgenmad.
Kl. 11.00 Fælleskørsel ud i det grønne, og derefter frokost på et af øens bedste røgerier (se tilmeldingsblanketten).
Kl. 15.00 Rallyet slutter.

Der vil som tidligere år, også være præmier til de bedste tidstypiske påklædninger, og derfor ville vi
blive meget glade hvis I ville gøre lidt ekstra ud af påklædningen.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Palle Kejlstrup, tlf. +45 4011 4474, e-mail: palle@pallehus.dk

Tilmelding og betaling kan kun foretages til: BORNHOLMTOURS, Sdr. Hammer 2G, 3730 Nexø, DK.
Tlf. +4556493200 Fax: +4556494310 eller mail: info@bornholmtours.com
hvor booking af evt. overnatning også kan foretages.
Tilmeldingsblanketten findes også på vores hjemmeside: www.bornholmsmotorveteraner.dk
Tilmeldingen er bindende efter 1. juni 2020.
Ved afsendelse af tilmelding foretages samtidig betaling til:
bankkonto nr. 4720 3615 700 583
12200108311
reg. 9760 konto 97600518902
BLZ: 20320500, konto 4989501933
VENLIGST BEMÆRK AT: Startnumre vil først blive udsendt efter at tilmeldingsfristen er slut, eller løbet er
fuldtegnet, og at køretøjerne vil blive tildelt startnumre efter årgang. Det vil sige at de ældste køretøjer
starter først og slutter med de yngste. Det fremsendte startnummer er eneste gyldige legitimation ved
indskrivning. Manglende indbetaling udelukker for deltagelse.
TILMELDINGSBLANKET: (bedes udfyldt)
Startgebyr køretøj
_____stk. kuverter til festmiddag lørdag aften á dkr. 260,_____stk. frokost buffet lørdag á dkr. 85,_____stk. 2 stk røget sild søndag á dkr. 85,_____stk. 2 stk fiskefiletter søndag á dkr. 85,Venligst bemærk at alle ovenstående priser er exclusiv drikkevarer...
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