
Velkommen til 1. Norges cup i Valle   
 
Etter en lang vinter har omsider våren meldt sin ankomst til Valle i Setesdal.  
 
Det har kommet mye spørsmål fra trialmiljøet på om det blir noe løp i Valle i starten av mai. Vi 
ønsker å meddele at vi hele tiden har hatt planer om å gjennomføre løpet, og bekrefte at det blir 
Norges cup 4.5.13. Vi har kommet senere i gang med å legge seksjoner enn planlagt da snøen har bitt 
seg fast i skogen, men vi startet forrige uke med å legge og jobber dag og kveld frem til juryen 
kommer og skal gå gjennom seksjonene med oss.  
 
I skrivende stund er det 115 påmeldte. Vi gleder oss svært over at så mange ønsker å ta turen til Valle 
og overvære denne dagen sammen med oss, og håper vi kan gi dere en god trialopplevelse i skogen.  
 
Vi ønsker å gi ut noen praktiske opplysninger:  
 
- Vi har begrenset med strøm, og vi oppfordrer de av dere som har mulighet til å bruke gass eller 

aggregat til å ta høyde for at dette brukes. Begrensningen er antall strømskap vi har, men vi skal 
gjøre det vi kan for at de som trenger strøm får det.  
 

- I transporten vi har vil vi krysse privat vei. Sykkelen skal trilles over veien, og det betyr å gå ved 
siden av sykkelen. Å sitte på siden av sykkelen er ikke å trille. Kjøring over vei fører til 
diskvalifikasjon.  
 

- Trenger dere overnatting?  Sylvgarden hotell på Rysstad (37 93 61 30) ligger få minutter unna 
motorsenteret. Valle motell i Valle (37 93 77 00) ligger ca 20 minutter unna motorsenteret og er 
et billigere alternativ.  
 

- For å finne frem til vårt område følger du skilting mot luft- og motorsenter fra Rv 9 (går fra 
Kristiansand til Haukeli), sør for Rysstad. Det vil skiltes til NC fra veien.  

- Kiosk vil være åpen fra fredag kveld og hele lørdagen.  
 

- Dersom dere trenger dusj vil det settes opp transport til Hylestad skule. Dusj koster 10,- og 
kjøpes i kiosken.  
 

- Ellers vises det til tilleggsreglene: 
http://www.motorsportforbundet.no/portal/pls/portal/docs/1/5448055.PDF 

 
Valle motorsportklubb er arrangør av dette arrangementet, og klubben drives av Setesdal 
folkehøgskole. Elever og ansatte ønsker alle hjertelig velkomne til Valle i Setesdal, og vi gleder oss til 
å ta dere i mot!  
 
Med vennlig hilsen  
 
Lene Dyrkorn  
 
Rektor  
Setesdal folkehøgskole  


