
Information till tävlande i Gotlandsfestivalen 2014 

Då vi ser att vi inte kan få till reservering av platser i depån på ett tillfredställande sätt så har vi 
kommit fram till att tävlingsledningen inte kommer att reservera platser för tävlande i depån. 

Samt kommer vi ej att ta ansvar för de eventuella av-liningar som tävlande gör. 

Skogsområdet är i första hand till för de som kommer att vilja ställa upp Husvagn/husbil/tält. 

Tänk på att depån inte är en campingplats, Övernattning i depå får göras under V29. Vid övernattning 
i depå tänk på hur ni ställer upp era fordon, så att man inte står så man inte hindrar trafiken i depån 
och tänk även på brandrisken. 

 Sortera era sopor och kasta dem på avsedd plats.  

 

 Tänk på riskerna vid uppställning av fordonen i depå. (brand osv…) 

 Tänk även på hur ni förvara/hanterar brandfarliga vätskor i depån.   

 Toaletter kommer att finnas under tävlingsveckan (v29). 

 

Det kommer att finnas möjligheter till camping under själva tävlingsveckan vid motorgården på 
anvisad plats till en kostnad av 800:-. (v28 lördag – v29 söndag). 

 Enligt överenskommelse med Lars Jakobsson 0705-28 15 93. 

Här kommer möjlighet till dusch/toalett att finnas. Samt inkoppling till elnätet OBS endast för 
kylskåp/laddning. 

Ej för värme då det finns begränsningar i uttaget av ström  

Anmälningsavgift:  
Seniorer, Damer, Veteran, 300:-, Juniorer 200:-. Samt miljöavg 50:- ,  Lagavgift 300:-. 
Anmälnings avgiften samt miljö avgift kan med fördel sättas in bankkonto clearingnr: 9022   Konto 

31.704.04 (Länsförsäkringar Bank) ange startnummer, namn vid betalning. 

Det kommer att kunna gå att betala med kort under anmälan då vi har en betalningsterminal på 

plats.  

Vid avanmälan då man inbetalat startavgift till bankkonto så måste man ange till vilket konto man vill 

ha återbetalningen till. 

Efteranmälningsavgift:  

Efteranmälan är endast möjlig till och med den 7/7.  

Vid efteranmälan tillkommer en extra avgift på 250 kr. 

Tävlingsledningen 

 

 


