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Du inviteres herved til å delta på NMK Vikedal sin store happening i år: 

Et rent bilcrossløp over 5. omganger som finner sted på Vikedal motorbane 2-3. juni. 

Vikedal motorbane ligger på Vestlandet i Vikedal, Vindafjord kommune.  

Se nøyaktig plassering i kartlenken: https://kart.gulesider.no/m/iiPwq 

  

Vi som arrangør vet det er mange som har forberedt seg i løpet av det siste året. Derfor håper og 

tror vi det kan bli mange deltakere med mye bra og underholdene kjøring på banen denne helgen. 

Vikedalmester skal kåres i løpet av helgen og pokalen som vinneren kan ta med seg hjem er stor!! 

Tilfeldigvis er den lik Eliteracet sin, så her er det muligheter for de som ikke lykkest der. 

Vi tar også med at dette er et kvalifiseringsløp til landsfinale for både junior og senior, og 3. runde i 

Vestlandsmesterskapet. 

 

Informasjon rundt løpet: 

- Hvis mange "nye" deltakere, kommer vi til å lage til en kort trening på lørdagen i forkant av 

løpsstart slik at det vil bli mulig å få testet banen. 

- Det vil bli servert felles frokost både lørdag og søndag som er gratis. 

- For overnattingsmuligheter, se neste side. 

Link til påmeldingen ligger ute på hjemmesiden til NMK Vikedal: www.nmk-vikedal.net  

 

Vi håper at du og andre motorsportvenner av deg ønsker å ta turen til den flotte banen vår i Vikedal 

og være med på å gjøre denne helgen både spennende og flott. 

Har du noen spørsmål, kan du ta kontakt med løpsleder Svein Bjarte Holten på tlf: 982 83 791 

Under finner dere et bilde av Vikedal motorbane: 

 

Mvh  

Løpskomiteen for todagarcrossen ☺ 



 

OvernattingsmuligheterOvernattingsmuligheterOvernattingsmuligheterOvernattingsmuligheter    
 

1. Har du buss/campingbil/telt etc. er du velkommen til å overnatte i området rundt depot. 

 

2. Vikedal Sæter 

Tlf: 982 83 791 

E-post: sbholten@gmail.com  

 

3. Vikedal Gjesteheim 

Tlf: 52 76 01 34 

Hytter: www.vikedalgjesteheim.no  

 

4. Vikedal Vertshus 

Tlf: 465 59 017 

Facebook: https://www.facebook.com/VikedalVertshus/  

 

5. Ølen Gjestegård (25 km fra banen) 

Tlf: 53 76 61 00 

Nett: www.olengjestegard.no  

 

2 juniorer med pokalen for 2. plass i junior. Seierspokalen i seniorklassen er 23 cm høyere  

og juniorklassen 13 cm høyere!! 


