Inbjudan till HÄLSINGEHAMBON
den 7 juli 2018

Klasser:

Ungdom
T.o.m det år man fyller 15 år (dansar 4 min)
Huvudklass Från 16 år (dansar 8 min)
Senior
Fr.o.m det år man fyller 55 år (dansar 4 min)

Anmälan:

Anmälan sker på något av följande sätt:

Ø på Internet www.halsingehambon.com
Ø maila in blanketten till info@halsingehambon.com
Ø posta till Hälsingehambon, c/o Mårtensson, Änga 3, 82040 Järvsö

Anm. avgift: Ungdom
Huvudklass + Senior

450 kr/par
T.o.m 31 mars 900 kr/par
Från 1 april 1200 kr/par

Se till att betala anm.avgiften till BG 617-1250 i samband med anmälan
för att den ska vara giltig, bekräftelse skickas efter registrerad betalning.
Uppge namn och klass!
Anmäl er i tid då vi har ett tak på max 200 par och för att kunna genomföra
Hälsingehambon behöver vi ha minst 100 par.
Förening/Lagtävling – Lagets sammanlagda poäng t.o.m etapp 3 räknas
samman. Ange i anmälan under Förening vilket lag ni vill tillhöra.

Information:
Lunch på Fagernäs ingår i priset, uppge i anmälan om ni vill ha vegetarisk kost.
Ev. allergier meddelas på tel. 070-5466628.
Ange om ni vill äta frukost i Hårga, den betalas på plats och kostar 50 kr för
dansare. Ev. allergier meddelas på tel. 070-3611310 eller ingridli@telia.com
Övrig förtäring ordnas av er själva, försäljning kommer att finnas vid alla
etapper.
Hälsingehambon går i tre etapper Hårga, Arbrå och Järvsö, fördelat på olika
sorters underlag. Dagen avslutas med finaler på Stenegård.
Detaljerad information skickas ut till anmälda ca 2 veckor innan tävlingen, följ
även uppdateringar på hemsidan och via Facebook.
Hälsingehambon undviker att skicka ut information per post då vi tänker på
miljön så uppge en e-post adress.

Vi deltar i klass:

Ungdom

T.o.m 15 år (dansar 4 min)

Huvudklass

Från 16 år (dansar 8 min)

Senior

Från 55 år (dansar 4 min)

Namn:
Adress:

DAM

Postnr:

Ort:

E-post:
Född år:

Telefon:

Dräkt:
Förening:
Har deltagit tidigare antal år:
Namn:

KAVALJER

Adress:
Postnr:

Ort:

E-post:
Född år:

Telefon:

Dräkt:
Förening:
Har deltagit tidigare antal år:

Se till att betala anm.avgiften till BG 617-1250 i samband med
anmälan för att den ska vara giltig, bekräftelse skickas efter
registrerad betalning. Uppge namn och klass!
Önskar förbeställa:

Frukost i Hårga. Antal: ___
Lunch på Fagernäs. Antal: ___
Vegetarisk lunch. Antal: ___

www.halsingehambon.com

Genom vår anmälan godkänner vi att våra namn och ev. foton från dagen
publiceras på Hälsingehambons hemsida och Facebooksida.
Avanmälan: Vid återbud återbetalas 50 % av avgiften mot läkarintyg.
Om vi skulle bli tvungna att ställa in arrangemanget återbetalas hela
startavgiften.

Anmälan till HÄLSINGEHAMBON
den 7 juli 2018

