INVITASJON TIL LAG NM 26 SEPTEMBER 2020 I KRISTIANSAND
Da har vi gleden å invitere hele trial Norge til Lag-NM i Kristiansand. Det er noen Covid-19 regler som
må følges, men det blir ikke begrensning på antall deltakere. Da er det bare å begynne å bygge lag. 
Klassene er:
NM Lag - åpent for alle utøvere, seksjonsnivå E/A/B, Rødt spor
NM Lag Kvinner - åpent for alle kvinnelige utøvere, seksjonsnivå KB/KC/KD, Grønt spor
NM Lag Junior – t o m året man fyller 18år, seksjonsnivå A/B/C, Blått spor
NM Lag Veteran – f.o.m. fyller 40 år, seksjonsnivå B/C/D, Grønt spor
Uoffisielle klasser er Åpen Grønn, Åpen Blå og Åpen Rød.
Hver klubb kan melde på to lag i hver klasse. Hvert lag i NM Lag og NM Lag Junior består av
maksimalt fire førere, tre beste resultater i hver seksjon teller. I NM Lag Kvinner og Veteran kan det
være maksimalt tre førere, to beste resultater i hver seksjon teller.
Mer informasjon finner dere i Tilleggsreglene i Mita og vedlagte Spesialreglementet 2020 for trial.
PÅMELDINGSFRISTEN ER SENEST 14/09 2020, etter dette er det etteranmelding frem til 21 sep.
Ved etteranmelding påkommer det 300,- i tillegg til ordinær påmeldingsavgift.
Sendt inn vedlagte påmeldingskjema med all informasjon, for å hindre kø i innsjekk ønsker vi at
klubbene sender bilde av medlemskap og lisens på utøvere til e-post:
kristiansandtrialklubb@gmail.com
Påmeldingsavgift er kr 1900,- pr. Lag, betales inn på Kristiansand Trialklubb`s konto.nr 28012436930.
Ta med kvitteringen på innsjekk.
Innsjekk og teknisk kontroll er på:
-

Fredag 25 Sep. kl. 18.00-21.00
Lørdag 26 Sep. kl. 07.00- 08.00

Stevnet blir arrangert på Kristiansand Trial Klubb sitt område i Sørlandsparken, Skibåsen 21.
Depotet vil være ved Skibåsen 36-38 rundt bygget til TO Slettebø.

Pga Covid-19 ønsker vi at de lokale ikke benytter depotet til overnatting, det blir ikke strøm og toalett i
depotet. Dere må også ta med all søppel hjem igjen. Det blir ingen depot avgift. Alle som skal inn i
depotet må skrive seg inn med navn og telefonnummer ved ankomst.
(I tilfelle smittesporing blir nødvendig i ettertid)
Depotet åpner fredag 25 september kl. 15.30
Det vil være tre toaletter på klubbområdet, dusjene skal ikke benyttes.
Det blir kiosk på området fredag og lørdag.
Det blir presentasjon av lag på startrampen før de kjører til skogs, m a o ingen presentasjons
seremoni på fredag.
Vi anbefaler følgende overnattingsteder i nærmeste omkrets:
-

Hamresanden ferieleiligheter tlf 93097550
Hamresanden Apartment Hc tlf. 38144280
Hamresanden Camping tlf 46696900
Hamresanden familie camping tlf. 38058787

Hoteller:
-

Scandic Sørlandet. Tlf 38177777
Dyrepark Hotellet tlf 97059700

Er det noen spørsmål kan dere ta kontakt med klubben på e-post kristiansandtrialklubb@gmail.com
eller still spørsmål på arrangementsiden på Facebook «Lag-NM 2020» eller ta bare kontakt med
Marianne Lundevold tlf 45235898.

Til

