Solum Terrengsykleklubb
ønsker
velkommen til
SpareBank 1 Telemark løp

Dato:

Lørdag 21.september 2013

Sted:
Registrering:
Trening t.o.m. 12 år:
Trening f.o.m. 13 år:
Lagledermøte:
Start:

Solum Bmx bane i Skien
kl. 12.00 -12.30
kl. 12.15 -12.45
kl. 12.45 -13.15
kl. 12.45
kl. 13.30

Løpsleder
Hovedkommissær:
Banekommissær:
Banekommissær:
Måldommere:
Sanitet:
Sekretariat:
Startkontingent:

Trond Olsen
Morten Roer
Knut Grøva
kommer senere
3 stk Østlandet, 2 stk. Vestlandet
Stein Rune Sakshaug
Mette Thomson
kr 100,- aldersbestemte klasser, 150,- junior/ elite

Pengepremier til junior / elite Elite M: 1. plass 1000,- 2. plass 750,- 3. plass 500,Junior M: 1. plass 600,- 2. plass 400,- 3. plass 300
J/E Damer: 1. plass 600,- 2. plass 400,- 3. plass 300,Minimum tre startende for å åpne klasse, klasser kan bli slått sammen
Påmeldingsfrist:
Påmelding:

Mandag 16. september
Min Idrett eller metthoms@online.no

Hvordan finne frem:
Banen ligger på toppen av alpinbakken i Skien Fritidspark, med innkjøring fra Rødmyr
industriområde. Kjør opp Rødmyrsvingen til du ser en Fargerike butikk på venstre hånd.
Hold rett frem, da står «Solum BMX bane» skiltet inn til høyre. Følg grusveien 300 m og
du kommer til parkeringsplassen ved banen. Kartutsnitt er vedlagt e-post med invitasjon.
Koordinater (krysset hvor veien tar inn til banen)
WGS 84:
N 59° 10.660', E 9° 35.913'
WGS 84 - desimal:
59.17767, 9.59855
EUREF89:
6559989, 534211
Overnatting:
Om noen kommer med bobil og ønsker å overnatte, så ta kontakt med Tormod Amundsen
(oamundse@online.no, mobil 95 16 62 68) for nærmere avtale. Vi har muligheter for å ha
noen biler stående i tilknytning til banen.
Solum Terrengsykleklubb har i flere år arbeidet aktivt med å etablere en Bmx avdeling i
klubben. En ny Bmx bane ble ferdigstilt i 2011. Den siste finpussen ble lagt i juni 2013,
slik at klubben nå er klar for å arrangere konkurranser.
Klubben feirer 10-års jubileum i år, og vi er glade for å kunne invitere til vårt første BMXløp i den anledning.
Tusen takk til våre venner i Østfold som hjelper oss med arrangementet!
For mer informasjon om klubben, se www.solum-tsk.no

