Invitasjon til NM og NC 7 finale
2022 Trial i Søgne
Søgne og Songdalen trialklubb har gleden av å invitere hele trial Norge til årets Norges
Mesterskap og finale i Norges Cup 2022.
Dette blir arrangert den 15. og 16 oktober. på Søgne Trials område. Påmeldingsfristen er
senest 01.10.22.
Depotet blir på området vis a vis Søgne Trialklubb, og det åpner fredag 14.10.22 kl 16:00.
Depotavgift blir på kr 200,-. pr. natt. Hvor en forskuddsvis betaler via iSonen.

Kvittering på betalt depotavgift må vises til depotansvarlig ved fremmøte.
Dagparkering blir på området ved innkjøringen til trialområdet , se figur 01.
Dusj og toaletter i depotet og ved klubbhuset, se figur 01.

Det skal ikke kjøres i depotet.
I depotet skal det benyttes miljømatter. Brudd på dette kan bøtelegges med kr 300,-.
Kiosk
Vi har åpen kiosk hele helgen!
Betaling kan gjøres med kort, kontanter og med Vipps.

Figur 01.
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Helgen blir fylt med mye moro hvor vi på lørdag inviteres til Norges Mesterskap og på
søndag er det siste runde i Norges Cup 2022. Begge dager blir det satt opp uoffisielle
klasser. Husk å ta med lisens , kjøretøybevis og betalt medlemskap fra din klubb.
NM kjøres i fire klasser:
NM.
• Åpent for alle utøvere fra det året de fyller 13 år, seksjonsnivå E/A
NM Kvinner.
• Åpent for alle kvinnelige utøvere fra det året de fyller 13 år, seksjonsnivå KE/KB/KC
NM Junior.
• Åpent for alle utøvere fra det året de fyller 13 år til og med det året de fyller
18 år, seksjonsnivå A/B.
NM Veteran.
• Åpen for utøvere fra det året de fyller 40 år. Veteraner skal følge samme seksjoner
som NM Kvinner.
I tillegg skal det være åpne klasser uten status. Åpne klasser er for utøvere som ikke faller
inn under eksisterende klasser. Åpne klasser kjører i samme sporene som kvinner og junior.
For å delta i NM Junior kan man i likhet med de øvrige NM-klassene ha motorsykkel
med fritt slagvolum i motoren.

Invitasjon til NM og NC 7 finale
2022 Trial i Søgne
NC kjøres i seks klasser:
• Elite - ingen alders/ccm begrensning (fra det året de fyller 13 år)
• Junior - for utøvere 13 - 21 år (fra det året de fyller 13 år t.o.m. året de fyller
21), fri ccm på motor
• Kvinner elite - fra det året de fyller 13 år, fri ccm på motor
• Kvinner junior - for utøvere 13 - 21 år, fri ccm på motor
• Ungdom - for utøvere 13 - 16 år, inntil 125 ccm motor
• Veteran - for utøvere fra det året de fyller 40 år
I tillegg kjøres det klasser som ikke får Norgescupstatus:
• Åpen blå- Ingen alders- og ccm begrensing
• Åpen gul- Ingen alders- og ccm begrensing
• Åpen grønn- Ingen alders- og ccm begrensing
• Åpen fri- Ingen alders- og ccm begrensing
Innsjekk og teknisk skjer:
• fredag 14.10.22
• lørdag 15.10.22
• søndag 16.10.22

kl. 18-21
kl. 08-09
kl. 08-09

Det er følgende overnattingsmuligheter i området.
• Åros Feriesenter (ca. 3 min fra depo).
o Leie av hytte
o Leilighet
o Campingplass
Webside: www.aaros.no
E-post: aaros@aaros.no
Tlf: +47 38 16 64 11
• Scandic Kristiansand Bystranda (ca. 26min fra depo).
Tlf: +47 21 61 50 00
• Thon Hotel Kristiansand (ca. 22 min fra depo).
Tlf: +47 38 10 40 40
• Clarion Hotel Ernst (ca. 23 min fra depo).
Tlf: +47 38 12 86 00
Følg ellers med på iSonen og Søgne Trialklubb (sognetrial.no) for evt. mer
arrangementsinfo.
Kontakt Johnny Bysheim (johnnybysheim@gmail.com) ved behov.
Søgne og Songdalen trialklubb ønsker dermed alle velkommen til NM og NC 7. 2022.

