
 

 

    Furudalsvägen 1,  795 32 RÄTTVIK 

    Tel 0248 – 109 04, office@classiccarweek.com 

Anmälningsblankett till Rättvik Hill Climb 2019 

Namn:…………………………………………                    Telnr:…………….. 

E-mail:………………………………………………….. 

Adress:………………………………………………….. 

Postnr:……………………………… 

Ort:……………………………………………………….. 

Bil/MC/fordon…………………………………………. Reg.nr:…………………… 

Enligt EU:s nya dataförordning godkänner jag med min underskrift följande: 
 
Personuppgifter får behandlas om man har ett samtycke från den som personuppgifterna avser: 
 
Genom min signatur accepterar jag att föreningen Classic Car Week kommer att spara mina 
personuppgifter för att kunna informera och kontakta mig. Uppgifterna kommer att arkiveras på 
papper och lagras elektroniskt i databas med uppgifter som anmälningslistor, deltagarregister och 
resultatlistor.  Att jag deltagit i Hill Climb kan komma att synas på sociala medier. 
 
Classic Car Week lämnar inte ut personuppgifter till tredje part.  
 
Vid återtagande av samtycket kommer jag att få mina uppgifter makulerade och raderade från 
registren hos Classic Car Week. 
 

Ort och datum:…………………………………………. 

Underskrift:    Namnförtydligande: 

 

………………………………………………………  ………………………………………………. 

Startavgift: Bil 300:- , MC 200:-  



Information 

 

Ifylld och undertecknad anmälan skall vara Classic Car Week tillhanda via brev eller e-

post före den 23 juni 2019 

Betalning till bankgironummer 5036-5642 emotses inom 10 dagar efter att meddelande 

om valt startfältet skickats ut. 

Besiktning sker på lördagen den 27 juli kl 17-19 på Knektplatsen. 

Första start söndagen 28 juli kl 11.00 vid Rättviks Slalombacke. 

Regler för deltagande: 

 Vi har från och med 2016 avlyst backen för att även kunna tillåta fordon som inte 

är besiktigade för allmän väg 

 Ingen efteranmälan 

 Arrangören förbehåller sig rätten att välja det fordon som får delta 

 Bilen skall vara utrustad med minst 2-punktsbälte 

 Föraren skall bära godkänd hjälm, handskar samt heltäckande klädsel 

(obligatoriskt) 

 Inga passagerare får medfölja i bilen utan tävlingsledningens godkännande 

 Inga lösa delar får finnas i eller på fordonet 

 Inga flaggor eller utsmyckning som kan betraktas som stötande får finnas på 

fordonet 

 Säkerhetsbesiktning av fordon kommer att ske 
 

 

OBS! All åkning sker på egen risk! 


