
Treningshelg på Vikedal Motorbane 24-26. Juli  
 

Treningsleder: Svein Bjarte Holten 
Ass. Treningsleder: Jon Bjarte Aarekol 
Teknisk ansvarlige: Sindre Vikedal & Oliver Andre Matre 
Innsjekk: Katrine Tveit-Runge 
Sikkerhetssjef: Mikael Jensen 
Depot ansvarlig: Ta kontakt med noen i bilgruppa ved behov (Jon Bjarte, Oliver, Sindre, Katrine) 
Komite for treningshelga: Bilgruppa 
 

Informasjon om påmelding: 

- Me åpner for trening i følgende klasser: 
Crosskart, BC Junior Trening, BC Junior, BC Senior og Rallycross. 

- Medlemmer i NMK Vikedal har første prioritet på plasser fram til Fredag 17.Juli. 
Påmeldinga holdes etterpå åpen til Søndag 19.Juli og da gjelder førstemann til mølla 
prinsippet. 
 

- Send SMS til Jon Bjarte på tlf: 994 53 325 for å sikre deg ein plass til treningshelga. 
PS! Dersom du allerede har meldt deg på da må du bare sende informasjonen beskrevet 
under. 
 
Alle som skal delta på treningshelga må sende over følgende informasjon på forhånd: 
 Navn, mobilnummer, hvilken klasse sjåfør skal delta i 
 Samt bilder av: Medlemskort, førerlisens, vognlisens og ledsagerlisens (for dei som 

er under 18 år) 
 Dersom noen ønsker å benytte flere biler, skal bilde av vognlisens på alle biler være 

med i påmeldinga. 
 

- Send ein SMS til Katrine på tlf: 452 03 777 med informasjon om mekanikere og annen 
familie ein tar med seg til Vikedal denne helga: 
 Navn og mobilnummer er det vi trenger av informasjon 
 Denne informasjonen blir kun samlet inn for å ha kontroll på hvem som har vært 

samlet på motorbanen denne helga tilfelle det blir aktuelt å bistå med smittesporing 
(Covid19). 

Påmeldingsavgift: 

- NMK Vikedal medlemmer: 300 kr for junior / 500 kr for senior 
- Fra andre klubber: 600 kr for junior / 800 kr for senior 

Prisen inkluderer: Kjøring alle dagene og strøm i depot. (Prisen reduseres ikkje selv om ein 
kun kjører ein av dagane.) 

  



Overnatting og sanitæranlegg: 

- Det er mulig å overnatte i depot. Me minner om at alle holder god avstand til folk som ikke 
er i samme husstand og viser hensyn. 
 

- Sanitæranlegg vil være åpent heile helga, her vil det bli vaska/desinfisert med jevne 
mellomrom. 
 

Tidsplan for helga: 
Fredag: Tidspunkt: 
Depot åpner 15:00 
Innsjekk og teknisk kontroll 15:30-17:30 
Start trening 

- NB! Fører må ha med ein person som sjekker at det ikkje kommer bil 
mellom depot og bane i det ein kjører opp og ned. 
 

- Kommer du etter innsjekk og teknisk er stengt kl 17.30 må du vente med 
å få utført dette til lørdag morgen 

17:30-19:30 

Ro i depot 23:00 
 

Lørdag: Tidspunkt: 
Innsjekk og teknisk kontroll (for dei som ikkje rakk dette på fredagen) 09:00-10:00 
Førermøte 10:00-10:15 
Start trening 10:30-12:30 
Lunchpause 

- Mulighet for å grille medbragt grillmat på felles grill eller kjøpe mat i 
kiosken 

12:30-14:00 

Start tidtakingstrening 
- Kjører 3 omganger per fører 

14:00-16:30 

Vanlig trening for dei som ønsker når tidtakingstrening er ferdig 16:45-18:00 
Sosialisering: 

- Bading i elva for dei som tørr  
- Samles rundt grillen med tilstrekkelig avstand 

18:00 

Ro i depot 23:00 
 

Søndag: Tidspunkt: 
Start trening 

- NB! Fører må ha med ein person som sjekker at det ikkje kommer bil 
mellom depot og bane i det ein kjører opp og ned. 

09:00-11:00 

Stopp trening grunnet kirkepause. 
- Kaffepause og ryddetid 

11:00 

 

PS! Tidene som er oppgitt tar me som et utgangspunkt og tidspunkt kan endres underveis i helga 
dersom me ser behov for det.  



Generelt: 

- Kiosken vil være åpen deler av helga så det blir mulig å kjøpe enkel mat her. Ellers vil det bli 
fyrt i grillen lørdag rundt lunch tider lørdag så folk har anledning til å grille medbragt mat. 
 

- Det vil kun være mulig å betale med VIPPS denne helga både i kiosk og påmeldingsavgift. 
 

- For å få treningshelga til å gå smidig og fint er det supert om alle som har mulighet kan være 
med å bidra dersom det trengs litt hjelp til ulike oppgaver. 
Veldig fint om du sender ein SMS til Katrine dersom det er noe du ønsker å hjelpe til med, 
eller tar kontakt i løpet av helga. 
 

- Minner om at følgende gjelder når det kommer til Rusmiddelbruk på baneområdet under 
arrangementet: 
Vikedal Motorbane skal tilby et familievennlig og rusfritt miljø i forbindelse med våre 
arrangement, og det er ikke tillatt å nyte alkohol i depot eller på baneområdet ellers. Det 
henvises i denne sammenheng til NSR art. 9.12. 
 

- Smittevernregler og retningslinjer i forbindelse med Covid19 skal følges. 
- Alle må ta ansvar for eget smittevern og følge gjeldene regler og retningslinjer. 

 

- Har du luftveissymptomer eller er sjuk da må du holde deg hjemme. 

 

Me glede oss masse til ei kjekk motorsport helg på motorbanen i Vikedal ���� 
 
Dersom det er noen spørsmål er det bare å ta kontakt med noen av oss i bilgruppa: 

Katrine: 452 03 777 
Jon Bjarte: 994 53 325 
Oliver: 410 86 289 
Sindre: 916 10 640 

  


