Solør MCK

Treningsleir Vålerbanen

5. - 6. August 2017

INVITASJON treningsweekend RR
på Vålerbanen 5. - 6. August 2017!
Vi prøver igjen! Solør Motorcykkelklubb (SMCK) inviterer til treningsweekend i roadracing/circuit racing og
Mini Racing på Vålerbanen helgen 5. - 6. August 2017!
Opplegget på hovedbanen blir som tidligere år, men nytt denne gangen er at vi i tillegg åpner for track days for de som
kun ønsker å kjøre med gateregistrerte sykler uten lisens!
Her blir det altså et tilbud til langt flere enn bare lisensierte racingførere. Her blir det noe for alle!
Det vil også bli gjennomført lisenskurs roadracing (se egen informasjon / invitasjon).
Vi vil også denne gangen forsøke å få på plass dekkservice, service for støtdemper og oppsett, kjøreinstruktører og
trenere, samt andre tilbud for de aktive. Alt dette, med unntak av dekkservice, vil inngå i deltakeravgiften.

1.

LEIDE BANER
Til informasjon vil alle banene bli leid.
 Racingsløyfa (bane 1 - 2) kjøres det på begge dager.
 Track daygruppene kjører bane 2 - 3 på lørdag og racingsløyfa på søndag.
 På bane 3 blir det praksis lisenskurs (sekvens 1 - 4) på søndag.
 På gokartbanen kjører vi mini moto (mini roadracing) begge dager.

2.

DELTAKERAVGIFT
Deltakeravgift ROADRACING:




PRIS senior (over 19 år): KR 2 400,- (to dager) - KR 1 600,- (KUN lørdag) - KR 1 200,- (KUN søndag)
PRIS junior (12 – 19 år): KR 1.600,- (to dager) - KR 1 000,- (KUN lørdag) - KR 800,- (KUN søndag)

Deltakeravgift MINI RACING:
 PRIS senior (over 19 år): KR 600,- (to dager) - KR 400,- (en dag)
 PRIS junior (12 – 19 år): KR 300,- (to dager) - KR 200,- (en dag)
Deltakeravgift TRACK DAY:




3.

PRIS senior (over 19 år): KR 2 000,- (to dager) - KR 1 200,- (KUN lørdag) - KR 800,- (KUN søndag)
PRIS junior (12 – 19 år): KR 1.600,- (to dager) - KR 1 000,- (KUN lørdag) - KR 800,- (KUN søndag)

PÅMELDING




Påmelding til Solør MCK via klubbens hjemmeside http://www.solormcklubb.no
Klikk deg inn på ”PÅMELDING LØP / KURS”http://www.solormcklubb.no/pamelding-lopkurs/
Der finner du ” PÅMELDING TRENINGSWEEKEND VÅLERBANEN 5. - 6. August 2017”.
PÅMELDING LISENSIERTE ROADRACING
Fyll inn alle rubrikker i den grad du har alle opplysninger. NB! VIKTIG å melde fra om KLASSE og
STARTNUMMER og TRANSPONDERNUMMER, samt om du skal kjøre roadracing/circuit racing eller mini
moto/mini racing.
Er du usikker på hvilke gruppe du skal kjøre i roadracing/circuit racing er det fint om du setter opp hvilke tid
du har kjørt på Vålerbanen.
Punktet med LISENS er uaktuelt, så det kan dere glemme.
PÅMELDING TRACK DAY
Fyll inn alle rubrikker i den grad du har alle opplysninger.
I rutene for startnr. - transp. osv; bare kryss av (xxx). Anmerk i MERKNADSRUBRIKKEN at det er TRACK
DAY
Trykk så ”SEND”.

Solør MCK

4.

5. - 6. August 2017

BETALING / BEKREFTELSE PÅ PLASS




5.

Treningsleir Vålerbanen

Deltakeravgiften innbetales til Solør MCK, Postboks 118, 2436 Våler i Solør, kontonummer
1913.10.28582.
HUSK å merke innbetalingen med TRENINGSWEEKEND VÅLERBANEN 2017 og NAVN!
Innbetalt avgift er bekreftelse på plass.

ANNEN VIKTIG INFORMASJON
Det legges opp til fra Norges Motorsportforbund (NMF) v/ arbeidsgruppe roadracing, samt arrangørklubben å
stille med sykler slik at det er mulig å komme å få prøvd seg på banekjøring!
Her er det tilgjengelig både Kawasaki 250 og 300 Ninja + 2 x KTM 390.

6.

OPPLYSNINGER
Opplysninger / informasjon om samlingen får du ved å kontakte:
 Roy Øwre på telefon 0047 990 42 580 / e-post roy@solormcklubb.no

NÅ ER DET INGEN VITS I Å VENTE LENGER!
Her blir det trangt om plassen, så nå det er ingen tid å miste med tanke
på påmelding.
HUSK! Det er begrenset antall plasser (Maksimalt 32 deltakere pr.
gruppe)!

Solør Motorcykkelklubb og NMF ønsker deg hjertelig
velkommen til Våler Race Track - Vålerbanen!

