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Jeg vil introducere mig selv kort: 

 
 Mit navn er Christian Bianco og bor i Sydtirol. Jeg har læst øknonomi ved universitetet i 
Innsbruck i Østrig og kommunikation ved universitetet i Olomouc i Tjekkiet. 
 

 Jeg har altid været vild med veteranbiler. Måske skyldes det måske, at min mor købte en 
ny FIAT 850 Spider af den første serie, da jeg var 7 år. Denne bil var altid vores foretrukne og 
fortsat i familiens eje. 
 
 

 Min egen første bil var en FIAT 128 Coupe, som var 9 år gammel, da jeg købte den og jeg 
kørte i den i 9 år. I min ungdom var jeg forelsket i MGA’er og jeg lovede mig selv at købe en, så 
snart jeg fik mulighed for det.  
 
 Der gik mange år, hvor har kørt en masse forskellige biler. I 2005 kørte jeg I en Volvo 850 
GLT, som var nået til den tid, hvor den skulle skrottes. Jeg var nødt til at købe en anden bil. 
Denne gang faldt mit valg på en MG ZR Mk II som helt ny bil. Det blev min første fabriksnye bil. 
Det var ikke en MGA, men det var en MG!      
  
 

 Som tiden gik, kom jeg til at kende flere MG-ejere. For nogle uger siden bad en tysk MG-
ejer mig om at organisere et MG-træf i Dolomitterne/Sydtyrol, min hjemmebane. Da jeg har or-
ganiseret mere end et træf for the FIAT 850 Spider-kørere, har jeg erfaring kontakter nok, derfor 
er det ikke noget problem at klare denne opgave. Jeg accepterede opfordringen. Som alle mine 
andre træf, bliver også dette markedsført internationalt. Det vil glæde mig at byde mange MG-
ejere med deres herlige biler fra hele verden.   
  
  

 Med venlig hilsen 

 

Christian Bianco 

  

Dr. Christian Bianco 
Postfach 02 

I – 39018 Terlan / Südtirol 
(Italy) 

 

Email   =  christian@discohustle.info 
Handy  = +39 338 314 67 79 

 

mailto:christian@discohustle.info


11..  MMGG  TTrrææff  ii  DDoolloommiitttteerrnnee  
     2244..  ––  2277..  ookkttoobbeerr  22001133  
                                    
  

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Kære MG-venner! 
 

Jeg vil gerne invitere til dette MG-træf, som afholdes fra den24.-17. oktober 2013 i Dolomitterne/. 

Sydtyrol. Det er et område, som ofte besøges af veteranbilsejere fra alle dele af Europa. Områ-

det byder på en masse flotte udsigtspunkter, som vi vil opleve og besøge sammen. Træffet bliver 

med en ikke-stressende udflugt med jeres biler, som kører på Alpernes veje. Træffet holder til i 

landsbyen “St. Michael i Eppan ved Vinvejen”.  

Jeg glæder mig til at byde jer 

velkommen. 

 

Christian Bianco 

  

Dr. Christian Bianco 
Postfach 02 

I – 39018 Terlan / Südtirol 
 

Email   =  christian@discohustle.info 
Handy  = +39 338 314 67 79 
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1. MG-træf i Dolomitterne 
 

        24. – 27. oktober 2013 
         
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Reglement 
                             

01) Sted og tid 

Træffet finder sted i dagene fra 24. til 27. oktober 2013 i Dolomitterne/Sydtyrol.                                               
 

02) Frist for tilmelding                           
Fristen for at tilmelde sig er den 29. maj 2013. Efter fristen accepteres ingen tilmeldinger. 

                                                            

03) Program 
24.10.2013 = 14.30: Velkomstdrink, en speciel overraskelse, aftenen tile gen  disposition.  
25.10.2013 = Den store tur i Dolomitterne, en aften i "Törggelen" 
      ("Törggelen" = en speciel sydtyrolsk middag, som kun serveres i efteråret) 
26.10.2013 = Tur gennem 4 pas, om aftenen galla med en overraskelse 
27.10.2013 = 09.00 Farvel og på gensyn 

                                                                      

04) Præmier                                                       
Følgende præmier uddeles: 
 

 - til de tre vindere; 
 - til den deltager, der kommer længst væk fra; 
 - til den ældste deltager; 
 - til den ældste bil; 
 - til den nyeste bil; 
 

 En særlig præmie til den klub, der stiller med flest deltagere!  
 
 



 

 

05) Træffets form 
Træffet er en turist-tur. Der køres ingen specialprøver med bilerne. 
  
 

06) Biler som har adgang                         

Alle MG-biler som er produceret mellem 1924 og 2005 og som er indregistreret til kørsel på 
offentlig vej. 
 

                                                                       

07) Trafikalt 
Ingen veje er lukkede! Kørerne skal være opmærksomme på hovedvejsnumre! 

                                                                       
 

08) Organisators rettigheder 
Organisator forebeholder sig ret til at ændre træffet eller aflyse det uden varsel. Han forbe-
holder sig også ret til at ændre på reglementet, så de vil være gældende som om det var det 
officielle reglement.  

 
                                  

09) Ansvarsfraskrivelse  
I forbindelse med veteranbilstræf er det ikke almindeligt at indgive protest, hvorfor vi heller 
ikke accepterer protester. Retforfølgning er udelukket. Organisatoren af træffet afviser et-
hvert ansvar af enhver art fra kørere, medkørere, konkurrenter eller deltagere. Dette gælder 
før, under og efter træffet. Derfor deltager alle på eget ansvar og risiko. Deltagere er ansvar-
lige efter almindelig straffelov for enhver form for skade, som skyldes dem selv eller deres 
bil. I tilfælde af skade, som sker i forbindelse med træffet, er deltagerne giver afkald på al 
erstatning for dem selv og deres familie i forhold til retssager af enhver art overfor organisa-
tor, klubben, dennes medlemmer, myndigheder, frivillige hjælpere og alle andre slags per-
soner, som har forbindelse til træffet.  

 
 

10) Accept af  reglement  
Med indsendelse af en underskrevet tilmelding, accepters alle reglerne fuldt u dog uden be-
grænsninger.  

                                                                  
 

11) Tilmelding                                                          
Den underskrevne tilmelding er kun gyldig, såfremt deltagerbetalingen også er betalt. Det er 
muligt for organisatoren at afvise en tilmelding, hvor der mangler informationer.                           

 
                                                    

12) Betalinger                                                         
Betalingerne dækker for deltagelse og et depositum. Organisator refunderer kun, hvis træf-
fet aflyses eller en tilmelding afvises.                                                                            

 
 

13) Omkostninger 
Deltagelse koster 383,-- Euro pro person og inkludrer følgende varer og services: 

 



 

 

-) Overnatning og morgenmad fra den 24. til 27. oktober 2013 
   (3 nætter i dobbeltværelse) 
-) Velkomstdrink og special overraskelse 
-) frokost under den store tur i Dolomitterne (dog ikke drikkevarer!) 
-) Törggelen efter den store tur gennem Dolomitterne 
   (den første drink er inklusive!) 
-) frokost på turen gennem de 4 pas; (dog ikke drikkevarer!) 
-) Middag og galla efter turen gennem de 4 pas (dog ikke drikkevarer!) 
-) Gaver, brochure som du vil modtage under velkomstdrinken; 

 

Dette er IKKE inkluderet: 
 

Den ekstra mad den 24.10.2013 
 
Alle ekstra omkostninger og udgifter til personlige ønsker skal deltagerne selv betale.  

                                                                       
 

14) Tilmelding og betaling                                      
Deltagelsens pris og den enkeltes omkostninger til overførsel af beløbe skal ske før organi-
sators deadline.  
 
=) Mine kontaktoplysninger: 
 Email   = christian@discohustle.info 
 Mobil    = +39 338 314 67 79 
 Adresse 
  Christian Bianco 
  Postfach 02 
  I - 39018 Terlan Südtirol 
              (Italy) 
 
=) Bankoplysninger: 

Navn   = Christian Bianco 
Bank   = Volksbank Südtirol - Bozen 
IBAN   = IT 10N 05856 116010 5057 1042266 
BIC   = BPAAIT2B050 
Beskrivelse = 1st MG Meeting in the Dolomites 

 

 
I behageligt samarbejde med: 
 

 
                                                                       



1st MG Meeting in the Dolomites 

1.MG – Træf i Dolomitterne 
24. – 27. oktober 2013 

 

Tilmelding 
 

Kører  

 

 

 

 

 

Navn   = 

Efternavn  = 

Adresse  = 

Postnr/By        = 

Fødselsdag   = 

Telefon  = 

Email   = 

Medlem af klub = 

Funktion i klubben   = 

 

Passager  

Navn   = 

Efternavn  = 

Adresse  = 

Postnr/By            = 

Fødselsdag  = 

Telefon  = 

Email   = 

 

Køretøj  

Producent   =   MG 

Type    = 

Produktionsår            = 

Registreringsnr.   = 

Stelnummer      = 

Farve    = 

 

Jeg har overført 383,-- Euro pro person til din  
bankkonto. 
Jeg bekræfter, at jeg er bekendt med reglementet 
og accepterer det fuldt ud. 
 
 
DATO ___________ 
 
 
 Underskrift ________________________ 
 
 

 


