
    Deltager nr.      Tilmelding til Škoda Tour 2015 - 1. del 
11. – 17. juli 2015.  Storsand gård Camping Trondhei m Norge  Antal træf – deltaget i  

A. Kontaktperson:  
Efternavn  Telefon  

Fornavn   Fax:  

Gade  Mobil :  

Postnr/ By  E-Mail :  

Adresse 

Land  Medlem af Škoda Klub:  

Send venligst informationerne pr.:  (sæt kryds)   E-mail   Fax   Post 

Jeg foretrækker følgende sprog:    Engelsk   Tysk  

B. Deltagere:   
Pos Efternavn Fornavn Fødselsdag Pas-Nr. T-Shirt Str. (S, M, L, XL,XXL) 
1      

2      

3      

4      

 

C. Jeg/vi kommer med følgende Škoda-bil til Škoda T our:  
Škoda-model: Registreringsnr.  Årgang på egne hjul, ja/nej på trailer, ja/nej 

     

     

Børn 0-6  Børn 6-14  Voksne  

Antal pers. Pris pr. 
Person /6 dage Antal pers. Pris pr. 

Person /6 dage Antal pers. Pris pr. 
Person /6 dage 

 
Deltagergebyr 

 gratis  290,00 
N.kr  590,00 N.kr. N.kr 

 

Ophold i Røros 11. – 12. juli  
Hund  Børn 7-12  Voksne  

Antal pers. Pris pr. 
Person /1 dage Antal pers. Pris pr. 

person/ 1 dage Antal pers. Pris pr. 
Person /1 dage 

 Hotel i Røros 
Incl. ½ pension 

 200  425,00  850,00 N.kr. 
Campingvogn Røros   ½ pension      570,00 N.kr 

 

D. Ophold, forplejning, Storsand gård camping– jeg bestiller hermed:  

Pris hytter ½ pension  
voksne 

 
½ pension 

Børn 3 – 
12 år 

Ialt  
N. Kr. 

Hytte 1 - 30 
4 sengepladser køjesenge, 
kogeplade og køleskab uden 
bad og wc 

Antal pers. 
Pris pr. 

Hytte  / 5dage 

 
antal personer 

Pris pr 
person 

antal 
personer 

Pris pr 
person  

Værelse indt. 4 p.    2600,00 n.kr.  1125,00  565,00 N.kr 

 ½ pension  
voksne 

 
½ pension 

Børn 3 – 
12 år 

 Hytte 33 – 42 
4 sengepladser køjesenge, 

komplet køkken og køleskab  
bad og wc 

Antal pers. 
Pris pr. 

Hytte /5 dage 
 

antal personer 
Pris pr 
person 

antal 
personer 

Pris pr 
person  

Værelse indt. 4 pers  3950,00 N.kr.  1125,00  565,00 N.kr. 

 ½ pension  
voksne 

 
½ pension 

Børn 3 – 
12 år 

 Hytte 43 – 50 
4 sengepladser 2 soverum  

køjesenge, komplet køkken og 
køleskab  bad og wc 

Antal pers. 
Pris pr. 

Hytte /5 dage 

 
antal personer 

Pris pr 
person 

antal 
personer 

Pris pr 
person  

2 små soverum -   4950,00 n. Kr   1125,00  565,00 N.kr. 

 ½ pension   
voksne  

 
½ pension  

Børn 3 – 
12 år 

 Hytte 51 – 60 
4 sengepladser 1 soverum 

køjesenge 
kogeplade og kjøleskab uden 

bad og wc 
Antal pers. 

Pris pr. 
Hytte  /5 dage 

 
antal personer 

Pris pr 
person 

antal 
personer 

Pris pr 
person  

.  3250,00 n.kr  1125,00  565,00 N.kr. 

 ½ pension   
voksne  

½ pension  Børn 3 – 
12 år 

 

Antal pers. 
Pris pr Hytte  5 

dage 

 
antal personer 

 
Pris pr 
person 

 
antal 

personer 

 
Pris pr 
person 

 

Motel 101 – 112 
6 sengepladser fordelt på 3 
sengepladser på hems og 3 

sengepladser i opholdsrummet, 
sofagruppe komplet køkken og 

køleskab  bad og wc  4450,00 N.kr.   
1125,00 

  
565,00 N.kr. 



 
 

E. Totalpris:  
Samlet pris for overnatning, forplejning og deltage rgebyr                                                                              (Tilmelding 
1. del) N.kr. 

Samlet pris for udflugter                                                                                                                                      (Tilmelding 
2. del) N.kr 

Pris i alt:   N.kr  

F. Yderligere  ønsker :  
Vi vil dele Hytte med:  

Vi vil gerne bo i nærheden af:  

Handicapvenlig  overnatning  ønskes : Ikke mulig 

Andet  

 

                                                                                                                                                                   

Dato:.......................................   Underskrift:............................................   Sidste tilmelding 28. 02. 2015    

 ½ pension  
 

voksne  
 

½ pension  
 

Børn 3 – 
12 år 

 

Antal pers      Pris pr.plads / 
5 dage 

 
antal personer 

Pris pr 
person 

antal 
personer 

Pris pr 
person  

Caravenplads m. strøm   
Plads incl. strøm overn.  

 

 1600,00 n. Kr 
  

1125,00 
  

565,00 N.kr 

Caravanplads u. strøm  1450,00 N.kr  1125,00  565,00 N.kr 



         

 

 

 

Škoda Tour 2015 Tilmelding – 2. del   
11. 07.- 17. 07. 2015 Storsand gård camping Trondhei m Norge  

 
Deltagernummer .: ......................... 

Efternavn:  Fornavn:  

 
 

� Kære venner, vi sender jer et tilbud om Skoda  Tour busudflugter og aktiviteter .  
Hvis du/I er interesseret i at deltage vil vi bede jer om at angive antallet af personer i nedenstående skema.  

� Arrangørerne forbeholder sig ret til at aflyse udflugter eller aktiviteter hvis ikke der er mindstetilslutning på 30 personer.  
� Efteranmeldelse på udflugterne ved ankomsten til Storsand camping plads er begrænset til antallet af ledige pladser. 

 
 

 
 

 
Send venligst denne 2. del af tilmeldingen med, sel v om du/I ikke er interesseret i udflugterne!!!  
 
 
 
Dato:..................................     Underskrift:............................................... 
 
 
 
 
 

Arrangørerne af Škoda-Tour 2015 Trondheim Norge:  

Eva og Hans Skjulsvik Norge -  Petter Brudall Norge  
Elke og Heinz Tzschöckell, Tyskland, Ina og Edvin H ansen Danmark, Linda og Hans Erik 

Hansen Danmark. ,  
 

Nr. Arrangement Dato Antal 
personer 

Pris 
/Person 
(N.kr) 

I alt 
 (N.kr.) 

1 Sightseeing i Røros  Lørdag aften 
Lørdag 

11. 07. 2015  0,00 N.kr.  

2 Škoda Tour Rallye turistudflugt  / varighed fra kl.  10.00 
Rallye tur slutter på Storsand Camping  

  søndag 
12. 07. 2015  0,00 N.kr.  

3 

Rockheim : 
Bustur til Kristiansten Fæstning og Rockheim. Museum for 
populærmusik 
 

Mandag 
13.07.2015  

100,00 
N.kr. 
Børn: 
50,00 
N.kr. 

 

4 
 Fridag  
 
 

 
Tirsdag 

14.07.2015 
 

 

 0,00 N.kr.  

5 
Škodadag:  
Udstilling af bilerne i Trondheim centrum 
  

 
Onsdag 

15.07.2015 
 
 
 

 
 

0,00 N.kr. 

 

6 

Sigthseeing med båd til Munkholm:  
Bus til Ravnkloa (havnen) i Trondheim, sejltur til Munkholm og 

retur  
  

torsdag 
 

16.07.2015 
 

200,00 
N.kr. 
Børn: 

100.00 
N.kr 

 

I alt (N.kr.) overfør venligst sammentælligen på ti lmeldingens 1. del N.kr  



Forklaring til tilmeldingen til Škoda-Tour 2007  
Deltagernr.  

Dit/jeres deltagernummer til internationale Skoda-Tour.  (hvis du har et) 
       Antal Træf  

  Antal af Škoda-Tour (Škoda-Camping) træf du hidtil har deltaget i? 
A. Kontaktperson:  

Vi vil gerne kende navnet på den, som er kontaktperson omkring alle spørgsmål og som står for afregningen. 

B. Deltagere:  

Vi vil gerne have data på alle personer, der ønsker at deltage i Skoda-Tour. Såfremt der er fem eller flere personer, så 
benyt venligst en ekstra kopi af tilmeldingen.  

C. Bil:  

Vær venlig at give os dataene for den/de biler, som du/I vil komme til Skoda-Tour med. Såfremt I kommer med tre eller 
flere biler, så benyt venligst endnu en tilmelding. Vi gør opmærksom på, at udelukkende  Škoda-biler accepteres til 
Skoda-Tour!!!  Skriv venligst om I kommer med et køretøj på egne hjul, eller om bilen fx er en veteranbil, som 
ankommer på en trailer. 

D. Ophold og forplejning / jeg bestiller.:  

        Skriv venligst antallet af personer og til højre angive den samlede pris. 
Børn indtil 2 år får gratis ophold og forplejning. Børn fra 3 til 12 år får rabat  
Skæringsdatoen for rabat er barnets fødselsdag. 
 
� Skoda tour starter med hotelophold i Røros. 
� Kommer I med campingvogn, er der en plads ved siden af hotellet, der betales kun for maden. 
� Hytterne bliver fordelt i forhold til datoen for modtagelsen af tilmeldingen. Arrangørerne forbeholder sig retten til at 

fordele Hytterne. Man kan ikke gøres krav på den valgte kategori. Såfremt en kategori er overbooket, afstemmer vi 
indlogeringen med dig, så vi kan indlogere jer på en anden kategori. 

� Der er 5 forskellige indlogeringskategorier samt plads til campingvogne og telte. 
� Man sørger selv for middagsmad. 
� Det er også muligt, selv at lave mad i hytterne. 
� Parkeringspladser for jeres biler er ved hytterne.  
� Sengetøj: der kan købes engangssengetøj i receptione n på campingpladsen eller medbring selv.  

E. Deltagergebyr:  

                            Angiv venligst antallet af personer og skriv den samlede pris til højre. 
                            Børn indtil 6 år betaler ikke deltagergebyr.  Børn fra 6 til 14 år får en reduktion på 50 %. 

F. Ekstra ønsker  : 
� Logi :  

. Skriv venligst allerede ved tilmeldingen en familie eller en person, som du/I eventuelt kunne dele Hytte med.  
                         Man kan også skrive, hvem du/I gerne vil have i nærheden – evt. i nabo Hytten.  
                               Škoda tour 2015 foregår på Campingplads, der må derfor påregnes trapper til alle hytter.  
                               Vi vil i videst muligt omfang prøve at opfylde dine/jeres ønsker.. 

� Andet: 
Du/I kan skrive jeres højeste „Škoda-Tour ønske“ eller bemærkninger. Så vil vi prøve at opfylde dine/jeres ønsker. 

    Bemærk  
� Hunde  må medbringes  
� Send venligst tilmeldingen, så vi har den i hænde inden 28. 02. 2015 Denne dato er ABSOLUT sidste chance.  
� .  
� Deltagerbekræftelsen og regningen med betalingsinformationer (Bankkonto mv.) modtager du/I i slutningen af 

Marts 2015.  
� Alle bankgebyrer og andre omkostninger betales som tidligere år af deltagerne. 

� Enhver deltager i Škoda Tour fraskriver sig ethvert krav overfor arrangørerne for uheld, tyveri, brand og tvingende 
grunde, som indtræffer. Forældre hæfter for deres børn. Vi anbefaler en passende forsikring. 

�  
Returadresse Brev:              Hans Erik Hansen  Ådalen 34 DK 5620 Glamsbjerg  
             E-mail:           skodatour2015@gmail.com  
           Tlf.                 +45 61540757 
   Afbud:  

� Med bekræftelse af tilmeldingen er der tale om en bindende aftale Ved afbud må du/I regne med følgende 
omkostninger: 

� 4 uger før træffet                                                          25%  af prisen for bestillingen 

� 2 uger før træffet                                                          50% af prisen for bestillingen 

� fra den 10. dag før tour-starten                                    70% af prisen for bestillingen 
� ankomstdagen                                                            100  af prisen for bestillingen 

  
 
 


