
Velkommen til ett samarbeid mellom tre klubber!

Ål Motocross klubb, Valdres MSK og NMK Gol MX inviterer til treningsopplegg og klubb løp. 
Et lavterskel opplegg med faste treninger, rekruttering / kom og prøv dager. 
Vi har fått hjelp av Jonas Olsson (mx-training.com) som står for opplegget med treninger, og 
oppfølgninger av førere. 

Kan også bli gjeste trenere som Per Kristian Bakke og Sander Sølvberg, om det blir behov.

 
Hvordan vi skal få til dette? 
Jo, vi skal samles til 4 helge samlinger, der vi kjører trening på lørdag, og Klubb løp på søndag. 
Men vi skal også ha en del kvelds treninger i løpet av sesongen 2020, målet er satt til 6 kvelds 
samlinger.

Alle samlinger blir fordelt likt på alle tre baner, og vi har demo sykler til utlån.

Det finnes et event/forum på Facebook , der vi legger inn oppdateringer:  LINK  
 
Dato/sted helge samlinger: 
Lørdag 25 april Ål MX: Bli kjent dag ,med gjennomgang og organisert trening. 


Lørdag 30 mai:   Organisert trening hos Valdres MK 
Søndag 31 mai:  Klubb løp Valdres MK 
Mandag 1 juni:    Fri trening


Lørdag 29 August, Organisert trening hos Ål MX

Søndag 30 August, Klubb løp Ål MX

 
Lørdag 12 September, Organisert trening hos NMK Gol

Søndag 13 September, Klubb løp NMK Gol

 
Dato/sted kvelds-treninger 
1 April/Mai ÅL MX (Dato ikke klart)

2 Mai/Juni ÅL MX / NMK Gol / Valdres MK (Dato ikke klart)

3 Juni (Dato ikke klart)

4 August (Dato ikke klart)

5 September (Dato ikke klart)

6 September/Oktober (Dato ikke klart)
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https://www.facebook.com/groups/2293973074226306/


Kom og prøv motocross ! 
Disse lørdagene kommer vi til å ha utlånsykler klare, til dere som har lyst til å prøve. 
Lørdag 30 Mai Valdres MK 
Lørdag 29 August Ål MX

Lørdag 12 September NMK Gol 
150kr i forsikring  
 
Informasjon 
Tider og generell informasjon kommer ut 7-5 dager innen event! 
På sosiale medier og på e- post til dere som er påmeldt.  

Priser 
Pris på hele pakka 1000kr

300kr per dags samling inkludert baneleie 4st

Kvelds samlinger 250kr inkludert baneleie

100kr påmeldings avgift Klubb løp.

Kom og prøv = 150kr lisens/forsikring


Betaling 
Klubbløp på plass! 
Til treningsopplegget, du får informasjon på e post ved påmelding. 

Øvrig informasjon 
Små justeringer i opplegget kan skje i løpet av sesongen. 
Du må ikke være medlem i Valdres, Ål eller Gol. 
OBS, egne priser på ikke medlemmer: 
Pris på hele pakka 3500kr 
450kr per dags samling inkludert baneleie 4st = 1800kr

Kvelds samlinger 350kr inkludert baneleie og lunsj 6st = 2100kr 
 
Kontakt 
Jonas Olsson 
jonas@mx-training.com

+4798002802 
Påmelding LINK
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Demodager 2020
Kom og prøv motocross
- Lørdag 30 Mai Valdres MK  
- Lørdag 29 August Ål MX  
- Lørdag 12 September NMK Gol 
- Møt opp på banen 10.00 - 15.00 
- 150kr i forsikring  
- Ta med egen sykkel om du har

Informasjon: info@mx-training.com
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Invitasjon klubbmesterskap søndag 31 Mai 
Valdres motorsport klubb 

Et Motocross løp for alle
Det første man begynner med når man starter å kjøre motocross er å lære seg bremse, clutche, 
bruke gass, og holde ballansen rundt en cross bane! 
Det høres kanskje enkelt ut, men for en nybegynner er det ikke helt enkelt. 
Når du da har trent en stund på motocrossen og begynner å føle deg ganske trygg med kjøringa.
Da kan du hvis du vil, prøve deg på en cross konkurranse. 
Vi mener du bør starte med et klubb løp hos din lokale klubb, med kompiser og kjent folk som 
kan hjelpe deg i vei fra start grinda og ut på banen. 
Trygge omgivelser og bare ha det morsomt ute på banen. 
Så bli med oss i sommer på trening og klubb løp på tre baner! 
 
Vi ønsker at alle som kommer på løpet er med og bidrar med alt rundt opplegget
Kommer du selv som ensom fører, så tar du med minst en person som kan ta en flaggpost. 
Foreldre og ledsagere hjelper til med flagg poster, og det som går rundt banen  
Søppel tar du med deg hjem igjen.

Klubbmester og premiering
Klubbmester i hver klubb blir kåret, 1,2,3, osv…
Poeng per avklart løp og plassering i serien, flest poeng vinner.
Lik premiering på barne klasser. 
Mini kjører kun oppvisnings heat (ikke plassering)

Mat
Valdres motorsport klubb fyrer grillen.
Det blir salg av pølser, drikke, kaffi med mere. ???  
Ta gjerne med egne pølser eller mat hvis du ønsker det. 
Vi bruker Vipps!
 
Veibeskrivelse til banen

Pris
100kr og betales på plass, Vipps eller cash 
+150kr eventuelt til lisens hvis du ikke har det. 
 
Påmelding:
E post til: harald@hstokke.no 
Send: Navn, Alder, Kubikk, Klasse, 
Velkommen på klubb løp hos Valdres Motorsport klubb!

mailto:harald@hstokke.no
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Tidsskjema klubbmesterskap søndag 31 Mai 
Valdres motorsport klubb 

08.00 - 08.30 Registrering åpen

 
08.45 - 09.00 Førermøte med løpsleder

 
09.10 - 09.20 Trening Mini / 5-8år  
09.20 - 09.30 Pause 
09.30 - 09.45 Trening 65-85 / 8-12år 

09.45 - 10.00 Trening 85/125cccc / 12-16år  
10.00 - 10.15 Trening  250F/125cc 14-20år  
10.15 - 10.30 Trening Åpen Klasse & Master


10.30 - 10.45 Pause

 
10.45 - 11.00 Heat 1 Mini / 5-8år  
11.00 - 11.10 Pause

11.10 - 11.25 Heat 1 65-85cc 8-12år

11.35 - 11.50 Heat 1 85/125cccc / 12-16år

12.00 - 12.15 Heat 1 250F/125cc 14-20år

12.25 - 12.35 Heat 1 Åpen Klasse & Master 
 
12.35 - 13.00 Pause 
 
13.00 - 13.10 Heat 2 Mini / 5-8år 
13.10 - 13.20 Pause

13.20 - 13.35 Heat 2 65-85cc 8-12år

13.45 - 14.00 Heat 2 85/125cccc / 12-16år

14.10 - 14.25 Heat 2 250F/125cc 14-20år

14.35 - 14.50 Heat 2 Åpen Klasse & Master


Info: 
Forandringer i tidsskjema kan skje 
Foreldre og ledsagere må hjelpe til ute på banen, med flaggpost/støtte til førere

Førere skal stå klar på start minst 10 min før start

Løpsleder har siste ord på klasse inndelningen
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Invitasjon klubbmesterskap søndag 30 August  
Ål Motocross klubb 

Et Motocross løp for alle
Det første man begynner med når man starter å kjøre motocross er å lære seg bremse, clutche, 
bruke gass, og holde balansen rundt en cross bane! 
Det høres kanskje enkelt ut, men for en nybegynner er det ikke helt enkelt. 
Når du da har trent en stund på motocrossen, og begynner å føle deg ganske trygg med kjøringa.
Da kan du hvis du vil, prøve deg på en cross konkurranse. 
Vi mener du bør starte med ett klubb løp hos din lokale klubb, med kompiser og kjent folk som 
kan hjelpe deg i vei fra start grinda og ut på banen. 
Trygge omgivelser , og bare ha det morsomt ute på banen. 
Så bli med oss i sommer på trening og klubb løp på tre baner! 
 
Vi ønsker at alle som kommer på løpet er med og bidrar med alt rundt opplegget
Kommer du selv som ensom fører, så tar du med minst en person som kan ta en flaggpost. 
Foreldre og ledsagere hjelper til med flagg poster, og det som går rundt banen  
Søppel tar du med deg hjem igjen.

Klubbmester og premiering
Klubbmester i ver klubb blir kåret, 1,2,3, osv…
Poeng per avklart løp og placering i serien, flest poeng vinner.
Lik premiering på barne klasser 
Mini kjører kun oppvisnings heat (ikke plassering)

Mat
Ål motorsport klubb fyrer grillen.
Det blir salg av pølser, drikke, kaffi med mere. ???  
Ta gjerne med egne pølser eller mat viss du ønsker det. 
Vi bruker Vipps!
 
Veibeskrivelse til banen

Pris
100kr og betales på plass, Vipps eller cash 
+150kr eventuelt til lisens hvis du ikke har det. 
 
Påmelding:
E post til: oddsteinar.skarsbo@hallingdolen.no  
Send: Navn, Alder, Kubikk, Klasse, 

Velkommen på klubb løp hos Ål motocross klubb!

mailto:oddsteinar.skarsbo@hallingdolen.no
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Tidsskjema klubbmesterskap søndag 30 August 
Ål Motocross klubb 

08.00 - 08.30 Registrering åpen

 
08.45 - 09.00 Førermøte med løpsleder

 
09.10 - 09.20 Trening Mini / 5-8år  
09.20 - 09.30 Pause 
09.30 - 09.45 Trening 65-85 / 8-12år 

09.45 - 10.00 Trening 85/125cccc / 12-16år  
10.00 - 10.15 Trening  250F/125cc 14-20år  
10.15 - 10.30 Trening Åpen Klasse & Master


10.30 - 10.45 Pause

 
10.45 - 11.00 Heat 1 Mini / 5-8år  
11.00 - 11.10 Pause

11.10 - 11.25 Heat 1 65-85cc 8-12år

11.35 - 11.50 Heat 1 85/125cccc / 12-16år

12.00 - 12.15 Heat 1 250F/125cc 14-20år

12.25 - 12.35 Heat 1 Åpen Klasse & Master 
 
12.35 - 13.00 Pause 
 
13.00 - 13.10 Heat 2 Mini / 5-8år 
13.10 - 13.20 Pause

13.20 - 13.35 Heat 2 65-85cc 8-12år

13.45 - 14.00 Heat 2 85/125cccc / 12-16år

14.10 - 14.25 Heat 2 250F/125cc 14-20år

14.35 - 14.50 Heat 2 Åpen Klasse & Master


Info: 
Forandringer i tidsskjema kan skje 
Foreldre og ledsagere må hjelpe til ute på banen, med flaggpost/støtte til førere

Førere skal stå klar på start minst 10 min før start

Løpsleder har siste ord på klasse inndelningen
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Invitasjon klubbmesterskap søndag 13 september 
NMK Gol - Motocross

Et Motocross løp for alle
Det første man begynner med når man starter og kjøre motocross er å lære seg bremse, clutche, 
bruke gass og holde balansen rundt en cross bane! 
Det høres kanskje enkelt ut, men for en nybegynner er det ikke helt enkelt. 
Når du da har trent en stund på motocrossen, og begynner å føle deg ganske trygg med kjøringa.
Da kan du hvis du vil, prøve deg på en cross konkurranse. 
Vi mener du bør starte med et klubb løp hos din lokale klubb, med kompiser og kjent folk som 
kan hjelpe deg i vei fra start grinda og ut på banen. 
Trygge omgivelser, og bare ha det morsomt ute på banen. 
Så bli med oss i sommer på trening og klubb løp på tre baner! 
 
Vi ønsker at alle som kommer på løpet er med og bidrar med alt rundt opplegget
Kommer du selv som ensom fører, så tar du med minst en person som kan ta en flaggpost. 
Foreldre og ledsagere hjelper til med flagg poster og det som går rundt banen  
Søppel tar du med deg hjem igjen.

Klubbmester og premiering
Klubbmester i hver klubb blir kåret, 1,2,3, osv…
Poeng per avklart løp og plassering i serien, flest poeng vinner.
Lik premiering på barne klasser.
Mini kjører kun oppvisnings heat (ikke plassering)

Mat
Ål motorsport klubb fyrer grillen.
Det blir salg av pølser, drikke, kaffi med mere. ???  
Ta gjerne med egne pølser eller mat viss du ønsker det. 
Vi bruker Vipps!
 
Veibeskrivelse til banen

Pris
100kr og betales på plass, Vipps eller cash 
+150kr eventuelt til lisens hvis du ikke har det. 
 
Påmelding:
E post til: Stein Ove Helberg????  
Send: Navn, Alder, Kubikk, Klasse, 

Velkommen på klubb løp hos NMK Gol motocross!
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Tidsskjema klubbmesterskap søndag 13 September 
NMK Gol Motocross 

08.00 - 08.30 Registrering åpen

 
08.45 - 09.00 Førermøte med løpsleder

 
09.10 - 09.20 Trening Mini / 5-8år  
09.20 - 09.30 Pause 
09.30 - 09.45 Trening 65-85 / 8-12år 

09.45 - 10.00 Trening 85/125cccc / 12-16år  
10.00 - 10.15 Trening  250F/125cc 14-20år  
10.15 - 10.30 Trening Åpen Klasse & Master


10.30 - 10.45 Pause

 
10.45 - 11.00 Heat 1 Mini / 5-8år  
11.00 - 11.10 Pause

11.10 - 11.25 Heat 1 65-85cc 8-12år

11.35 - 11.50 Heat 1 85/125cccc / 12-16år

12.00 - 12.15 Heat 1 250F/125cc 14-20år

12.25 - 12.35 Heat 1 Åpen Klasse & Master 
 
12.35 - 13.00 Pause 
 
13.00 - 13.10 Heat 2 Mini / 5-8år 
13.10 - 13.20 Pause

13.20 - 13.35 Heat 2 65-85cc 8-12år

13.45 - 14.00 Heat 2 85/125cccc / 12-16år

14.10 - 14.25 Heat 2 250F/125cc 14-20år

14.35 - 14.50 Heat 2 Åpen Klasse & Master


Info: 
Forandringer i tidsskjema kan skje 
Foreldre og ledsagere må hjelpe til ute på banen, med flaggpost/støtte til førere

Førere skal stå klar på start minst 10 min før start

Løpsleder har siste ord på klasse inndelningen
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Sponsor søknad til ÅVG MX  

Vi ønsker din støtte til vårt klubb samarbeid!  
Valdres motorsportklubb, NMK Gol MX og Ål MX har ingått ett 
samarbeid der vi har som mål og rekruttere cross førere, 
arrangere felles treninger / turer og konkurranser i årene som 
kommer. 

Støtte oss kan du gjøre med stort som smått. 
Vi har en del utgifter til trenere, diesel til prepping av baner, 
behov av premier til konkurranser, mat til felles samlinger med 
mere. 
 
Vi kommer til å markedsføre ditt foretak via våres sosiale 
medier, hjemmeside, reklameskilt på banene våres.


