
 

Innsjekk og teknisk kontroll er fredag kl. 18.00-21.00 og lørdag 07.00-08.00. 

 

Kjøreregler for å unngå kø:  

 En person til innsjekk har med alle dokumenter 

Da det er rekordstor deltakelse denne gangen, ber sekretariatet om at det kun er lagleder eller én 

kontaktperson som kommer til innsjekk og har med seg følgende dokumenter for sitt lag: 

 

 Utskrift av påmeldingsskjemaet med underskrifter. Husk at alle utøvere som er født 2.10.2000 

eller senere også må ha underskrift av en ansvarshavende over 18 år. Ansvarshavende kan bare være 

ansvarlig for én fører under 16 år. Vedkommende må våre til stede under løpet og kan ikke kjøre i 

annet seksjonssett enn utøveren hun/han er ansvarlig for.  

 

 Lisens for hver enkelt utøver og evt kjørende lagleder og mindere. 

 

 Medlemskort i klubb for de samme personene. (At man har lisens som det står et klubbnavn på er 

ikke bevis på at man har betalt klubbkontingent, da koblingen mellom Minidrett og SAS ikke har 

vært slått på i år.) 

 

 Kvittering? Har laget betalt startavgift kr. 1.900 inn til Grimstad TKs bankkonto nr. 2801.01.49454 

på forhånd; ta med kvittering/utskrift fra bank som bekreftelse på innbetalingen.  

Vi kan også ta imot startavgiften kontant.  

 

Lisenser og medlemskort blir samlet i én konvolutt per lag. Konvolutten blir først levert ut igjen når alle 

vestene laget har hatt er returnert. 

Kommer ikke hele laget samlet til Grimstad, er det lurt om lagleder/kontaktperson samler inn underskrifter, 

medlemskort og lisenser før avreise hjemmefra. 

 

Til teknisk: ha sykkelen klar og husk kjøretøybeviset..  

Hver enkelt deltaker må ha med seg kjøretøybevis for egen sykkel til teknisk kontroll. Har du nylig byttet 

MC og ikke mottatt kjøretøybevis enda, ta med kopi av søknadsskjemaet du har sendt til NMF og kvittering 

for innbetalt avgift. Lagene i klassene Åpen Blå og Åpen Grønn vil få utdelt skilt til merking av syklene i 

sekretariatet. 


