
GRIMSTAD TRIALKLUBB MAU INVITERER  

Velkommen til Norgescup 3 & 4 2015 

Grimstad Trialklubb MAU har for første gang gleden av å arrangere Norgescup i Trial.  
Vi tok også likegodt to runder siden vi ikke har gjort dette før. 
Vi gleder oss til å få besøk av hele Trial Norge til vårt område på Østerhus. 
Vi håper at både utøvere, støtteapparat og øvrig publikum får en flott opplevelse.  
Påmelding og tilleggsregler finnes på NMF sin SAS løsning. 
Meld dere på i god tid, påmeldingsfrist er 5. juni. 
 
Depot: 
Depotet er på Grimstad Bibelskole og åpner fredag kl 15.00. 
Oppstilling av bobiler og campingvogner i tråd med tildelt plass av depotansvarlig. 
Det blir krevd depot-/strømavgift på 300 kr pr. boenhet fra fredag til søndag.  
Ekstra døgn kr. 200,- per døgn. Det er god tilgang til dusj/ toaletter 
Påmelding gjøres direkte til Bibelskolen på nett. http://www.checkin.no/ 
Søk "trial".  
Kontaktperson på Bibelskolen er David Bror Fredriksen, mobil: 41 67 91 07 
www.bibelskolen.no 
Adresse: Østerhusmonen 81, 4879 GRIMSTAD 
 
Det er kun lov med kjøring på campingområdet i gangfart på asfaltert vei når trialsykkel skal 
oppbevares ved boenhet. 
Av hensyn til bryllup i hovedbygget lørdag 20.06 er det ikke lov å kjøre trialsykkel  
i depotet etter klokken 17.30. Det bes også generelt å tas hensyn den kvelden. 
 
Hotell: 
Samme sted og adresse, samme fremgangsmetode. 
Frokost, sengeklær og håndklær er inkludert ved overnatting på rom. 
Det hører til toalett og dusj til alle rom.  
Sen utsjekk på søndag, senest kl. 19.00. 
Priser:  
Enkeltrom – 595,- per rom per døgn  
Dobbeltrom – 795,- per rom per døgn 
Familierom, 4 senger – 1195,- per rom per døgn  
Madrass – 250,- per madrass per døgn  
Madrass til barn – 125,- per madrass per døgn  
 
Og ikke glem badetøy, vi er 2 minutter fra stranden! 
Det er mulighet til å leie kano o.l. på skolen. 
 
Hjertelig velkommen til alle 
Hilsen Grimstad Trialklubb MAU 
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