
Solør MCK Treningsweekend Vålerbanen Racing Circuit 2022 

  

INVITASJON til treningsweekend 
roadracing – Vålerbanen Racing Circuit 

 30. April - 1. Mai 2022! 
 

 

For 14. året på rad fortsetter Solør Motorcykkelklubb (SMCK) suksessen med treningsweekend i 
roadracing, MiniMoto/Mini Racing og Supermoto på Vålerbanen helgen 30. April – 1. Mai 2022!  
I år blir det en hel dag for MCS/Sidevogn og Supermoto på bane 3 – SØNDAG, kl 13:00 – 19:00!  
 

Opplegget på hovedbanen blir som tidligere år, men vi vil vurdere om det blir 4 eller 5 
grupper avhengig av den totale påmeldingen. I år blir det sidevognskjøring og Supermoto 
på bane 3 søndag!  
 

Vi vil også denne gangen forsøke å få på plass dekkservice, service for støtdemper og 
oppsett, kjøreinstruktører og trenere, samt andre tilbud for de aktive. Alt dette, med unntak 
av dekkservice, vil inngå i deltakeravgiften. 
 

1. LEIDE BANER 
Til informasjon er alle banene leid. 

 Racingsløyfa (bane 1 - 2) kjøres det på begge dagene. 

 På bane 3 blir det MCS/Sidevogn + Supermoto søndag. 

 På gokartbanen kjører vi mini moto (mini roadracing) og Supermoto lørdag og søndag. 
 

2. DELTAKERAVGIFT 
Roadracing – 2 dager – lørdag og søndag (totalt 10 treningspass): 

1. PRIS senior (over 19 år): KR 3 200,-   /   PRIS junior (12 – 19 år): KR 2 000,-   

MEDLEMSPRIS SMCK: Senior (over 19 år): KR 1 982,-   /   Junior (12 – 19 år): KR 982,- 

40 års (stiftet 1982) jubileumsprisen gjelder medlemmer med SMCK på lisensen, og som har meldt 
klubbovergang dagen før Årsmøtet 18. februar 23:59.   

2. PRIS MCS-sidevogn + Supermoto – bane 3: KR 1 000,-   

3. Mini racing/MiniMoto og Supermoto (lørdag og søndag): 

 PRIS senior (over 19 år): KR 500,-  

 PRIS junior (12 – 19 år): KR 300,-  

 PRIS barn (5 – 12 år): KR 150,-  
 

3. PÅMELDING 
 Påmelding til Solør MCK via klubbens hjemmeside http://www.solormcklubb.no   

 Klikk så på ”PÅMELDING LØP/KURS”- http://www.solormcklubb.no/pamelding-lopkurs/  

 Der finner du linken ” Påmelding Treningsweekend Vålerbanen 30. April - 1. Mai 2022”.  

 Fyll inn alle rubrikker i den grad du har alle opplysninger. NB! VIKTIG å melde fra om KLASSE og 
STARTNUMMER og TRANSPONDERNUMMER, samt om du skal kjøre roadracing, Supermoto, MCS-sidevogn 
eller MiniMoto/mini racing. 
Minner om at det er OBLIGATORISK med transponder! Informasjon om  Kjøp av transponder kan du gjøre på denne 

her; https://bikeport.no/produkt/tr2-transponder-rr-bil/  

 Det finnes et begrenset antall til utleie for KR 300,-  

Er du usikker på hvilke gruppe du skal kjøre i roadracing er det fint om du setter opp hvilke tid du har kjørt på 
Vålerbanen Racing Circuit. 

 Trykk så ”SEND”.  
 
 

http://www.solormcklubb.no/
http://www.solormcklubb.no/pamelding-lopkurs/
https://bikeport.no/produkt/tr2-transponder-rr-bil/
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4. BETALING / BEKREFTELSE PÅ PLASS 
 Deltakeravgiften innbetales til Solør MCK, Postboks 118, 2436 Våler i Solør, kontonummer 

1913.10.28582.  

 HUSK å merke innbetalingen TRENINGSWEEKEND VÅLERBANEN 2022 og NAVN!  

 Innbetalt avgift er bekreftelse på plass. 
 

5. OPPLYSNINGER 
Opplysninger / informasjon om samlingen får du ved å kontakte: 

 Roy Øwre på telefon 0047 990 42 580 / e-post post@solormcklubb.no eller  

 Benjamin H. Storsveen på e-post: benjamin@solormcklubb.no  
 

NÅ ER DET INGEN VITS I Å VENTE LENGER! Dette er stort sett noe av det aller 
første som skjer i norsk roadracing her hjemme i Norge i 2022, så her er ingen tid å 
miste med tanke på påmelding.  
 

HUSK! Det er begrenset antall plasser (Maksimalt 32 deltakere pr. gruppe)!  
 

Solør Motorcykkelklubb ønsker deg hjertelig velkommen til 

2022-sesongens første skikkelige test på hjemmebane! 
 

 

OVERNATTING! 
 

Informasjon om Vålerbanen Hotell! 
 

Bo på banen! http://vaalerbanen.no/hotel/   
 

 

Informasjon om Støa Camping! 
 

Overnattingssted med hytter om lag 3 kilometer fra Vålerbanen. Ligger nord for banen idyllisk ved 
Glomma.  

Heia Hotell har ledige rom til spesialpris for deltakere på Vålerbanen ifm arrangement i regi av 
Solør MCK. Dersom du bestiller rom må du huske å si fra at du skal delta på Solør MCK sitt 
arrangement på Vålerbanen. 
 

HEIA HOTELL AS, 2436 Våler i Solør 
- Tlf: +47 62 42 02 00 - Vi er å treffe fra mandag til og med lørdag mellom 14.00 - 21.00. 
- E-post:  stoacamping@gmail.com    
- Nettside:  https://www.campingportalen.no/campingplasser/hedmark-elverum-  
  hamar/st%C3%B8a-camping    
 

 

Arrangør: Solør MCK                               
 

www.solormcklubb.no 
 

Tidtaking: www.timekeeping.no 

 

mailto:post@solormcklubb.no
mailto:benjamin@solormcklubb.no
http://vaalerbanen.no/hotel/
mailto:stoacamping@gmail.com
https://www.campingportalen.no/campingplasser/hedmark-elverum-hamar/st%C3%B8a-camping
https://www.campingportalen.no/campingplasser/hedmark-elverum-hamar/st%C3%B8a-camping
http://www.solormcklubb.no/
http://www.timekeeping.no/

