
 

 

När:  Tre tisdagar i november 2017.  
14/11 - En kväll för tjejer.  
21/11 - En kväll för både tjejer och killar.  
28/11 - Ett extra tillfälle om de behövs/finns intresse. 

Var:   Retroevent, Timmervägen 71, 921 33 Lycksele  

Kostnad:  Gratis 

Deltagare:   Ungdomar som fyller 15 år, 16 år eller 17 år 2017.   

Arrangör:  Lycksele Motorklubb i samarbete med Retroevent 
Otilia Lindblad 070-322 76 98 
Jens Olofsson 072-201 27 01 

Schema:  Preliminär tidsplan: 
    18.00 - Samling och genomgång  
    18.15 - Bilbygge i garaget i mindre grupper 
    20.00 - Sammanfattning med fika  
    20.30 - Kvällen avslutas 

Utrustning/ 
verktyg:  

  Under denna dag tillhandahåller vi:  
1. Utrustning: Skyddshandskar, hörselproppar.  
2. Verktyg som kan bli aktuella: Svets, rondell, skruvdragare och andra 

enklare verktyg. 

Klädkod:  Medtag lämpliga kläder och skor som du inte är rädd om.  

Gallring:   Vid fler än 10 deltagare/kväll kan gallring ske. Där ungdomarna i första 
hand får delta under ett tillfälle, därefter är det först till kvarn! 

Intyg:  På nästa sida finns ett intyg som ska undertecknas av målsman och 
medtages till garagekvällen.  

Anmälan:  Lämna din anmälan senast tisdagen veckan innan.  
(ex. vill du delta den 14/11 så ska din anmälan vara gjord senast 7/11.) 
Anmäl dig på länken: https://goo.gl/forms/bRyHb22g7oHahxYf1  
Eller maila dina kontaktuppgifter till otilia.lindblad@hotmail.se  

 

Välkommen till en fullspäckad garagekväll! 

https://goo.gl/forms/bRyHb22g7oHahxYf1
mailto:otilia.lindblad@hotmail.se


 
Intyg  
 
Härmed godkänner jag att min ungdom får delta under garagekväll i Retroevents lokaler 
tillsammans med Lycksele Motorklubb.  
 
Aktuella datum: Tre tisdagar i november, 14/11, 21/11 eller 28/11. Vilket datum som gäller 
beror på vilken datum ungdomen anmält sig till.  
 
 
Ungdomens namn: 
 
 
_______________________________________________ 
 
 
Ungdomens personnummer:  
 
 
_______________________________________________ 
 
 
 
 
Målsmans mobilnummer:  
 
___________________________________________________________________ 
 
Målsmans underskrift:   
 
___________________________________________________________________ 
 
Namnförtydligande: 
 
___________________________________________________________________ 
 
Medtag detta intyg till garagekvällen.  
 
OBS: Utan den här kan vi inte genomföra denna kväll. 

Lycksele Motorklubb i samarbete med Retroevent  
lyckselemk.se  
Facebook: Lycksele Motorklubb Bilungdom 


