Har
le

Davidson
yub
Cl

Indmeldelsesblanket for
Harley-Davidson Club of Denmark

Den ark
m

Ét liv, Én motorcykel, Én klub
Harley-Davidson Club of Denmark er en landsdækkende interesseklub for Harley-Davidson ejere.
H-DCDK startede i 1976 og er i dag Danmarks største mærkeklub med 6.100 medlemmer, for- delt over hele
landet i 6 distrikt, Sjælland, Fyn, Jylland (nord, syd og midt), samt Bornholm.
H-DCDK kan tilbyde en livsstil, gode træf, fester og en god forsikringsordning. Du kan få tilbudt en
forsikringsordning når du har betalt for dit medlemsskab af HDCDK. Hvert distrikt afholder et træf om året, alle
internationale, fællesture, julefrokoster, Toy-run, hvor turen går til et børne- hjem, plus en masse lokal aktivitet.
H-DCDK er medlem af “Federation of HD Clubs Europe”, som i dag tæller over 66 HD klubber. Igennem vores
klubblad HD Journalen bliver man inviteret til træf over hele Europa. HD Jour- nalen udkommer 6 gange om
året. Det er Danmarks eneste rene Harley blad, med tour beret- ninger, teknisk brevkasse, klubshop med alt
hvad hjertet begærer. Salg og køb af HD’ere. Læs meget mere om os på www.hdc.dk.
H-DCDK kan optage alle, der er fyldt 18 år og ejer eller bruger af en Harley-Davidson motorcykel med V-motor,
eller H-D bygget før 1955. Der fremsendes stel- og motornummer ved indmeldelsen.
Kontingent 550 første år, derefter 500 kroner om året. Ønskes par skal der udfyldes en blanket mere. 300
kroner første år, derefter 250 kroner om året. Kun ét blad ved par medlemskab. Kontingentet er for året.
Hvis du opfylder kravene så udfyld nedenstående skema og send det til: Harley-Davidson Club of Denmark,
Postboks 84, 7000 Fredericia
........................ Klip ........................ Klip ........................
Skriv med BLOKBOGSTAVER og tydeligt
Eventuelt par med: ___________ (Medlemsnr.)
Har du været medlem før, så skriv dit gammelt medlemsnr.:________
Navn: ___________________________________
c/o: _____________________________________
Gade: ___________________________________
Postnr.: ___________ By:_______________________
Fødselsdag og år: ________ / _________
Telefon: ____________________
E-mail: ___________________________________
HD Model: ___________ Årgang: __________ Evt.: Reg.nr.: __________
Stel nummer: ___________________________________________
Motor nummer: _______________________
Dokumentation for ejerforhold skal medsendes (F.eks. en kopi af slutseddel eller kopi af registreringsattest),
hvis der ikke medsendt dokumentation på ejerskabet, opnås medlemskab ikke, og H-DCDK’s medlemsservice
gør ikke mere i den sag.
NB: MEDSENDTE PAPIRER BLIVER IKKE GEMT.
Harley-Davidson Club of Denmark – www.hdc.dk

