Ib Vegard og Nobel Technic Motorsport inviterer
til Spaniatur og løpsservice på nasjonale (NM) og internasjonale (EM) løp!

I disse dager har Ib Vegard Andersen investert i nyere og større buss.
Med en 14 meter lang Volvobuss med stort lasterom så kan man dra flere på tur.
Derfor inviteres det til Spaniaopphold i vinterferien (uke 8 eller 9, ettersom hvor du kommer
fra) og muligheter for transport, overnatting og felles bespisning til alle årets EM-runder –
både for youth-klassene og de eldre.
Det er også tenkt å tilby plasser for nasjonale løp (NM, NC og nordisk) dette året. Dette
tilbudet vil kanskje passe de som bor på Østlandet best, mens treningssamlingen i Spania og
EM-tilbudet gjelder alle i Norge.
Det er utarbeidet en detaljert plan for hvordan dette kan gjennomføres som kan sendes over
hvis man viser interesse per telefon (916 45 117) eller mail: ib-beta@outlook.com
Bilder av bussen:
Det er 10 sitteplasser med 60 cm brede
stoler av typen VIP som er trukket i
skinn. DVD skjerm som kan benyttes
under kjøring er noen av flere godbiter
fra bussen.
Her kan man dra opp til 4, kanskje 5
utøvere med følge eller velge å fly til
konkurranseområdet.
Det vil være en økonomisk fordel å dra
flere på løp sammen.

Det er syv sengeplasser i bilen, men
planene for å utvide dette til 11-13
sengeplasser er utarbeidet og klare.
Ib Vegard Andersen vil alltid være på
løp og bistå best mulig både med
mekking, rådgiving og koordinering.
Felles måltider så langt det lar seg gjøre
under løp som fordeles innad i teamet.

Stort lasterom i bilen: kan romme
opptil 15 trialsykler!
I tillegg er det bagasjeluker under bilen
til bagasje, verktøy, telt, reservedeler
osv.

Volvo buss – 14,3 meter lang. 10 sitteplasser. 10-12 sengeplasser
Sofagruppe, kjøkken og bad. Stort verksted!

Ta kontakt for mer info og bli med på noe nytt og spennende!
Med vennlig hilsen Nobel Technic Motorsport ved/ Ib Vegard Andersen
telefon 916 45 117 mail ib-beta@outlook.com



