
Solør MCK Roadracing 2022 

  INVITASJON lisenskurs 2 

  roadracing 2022!                                 
 

Solør Motorcykkelklubb (SMCK) inviterer herved til 
lisenskurs 2 i roadracing på Vålerbanen Racing Circuit 
helgen 10. - 11. Juni 2022.  
 

GJENNOMFØRING 
 TEORIDELEN gjennomføres på Vålerbanen fredag 10. juni 2022.  

Fremmøte kl 08:30. Kursstart kl 09:00. Ferdig på ettermiddagen ca kl 19:00. 

 PRAKSISDELEN gjennomføres på Vålerbanen lørdag 11. juni 2022. 
På plass og klar til kursstart kl 09:00! Ferdig på ettermiddagen ca kl 19:00. 

 

Kurset vil bli gjennomført etter samme opplegg / program som tidligere. 
 

 

DELTAKERAVGIFT 

 KURSPRIS senior (over 19 år): KR 4.000,- (vanlig kurs - lørdag + søndag) 

 KURSPRIS junior (12 – 19 år): KR 2.000,- (vanlig kurs - lørdag + søndag) 
 

Kursprisen inkludert kursmateriell og startnummer. 
 

Overnatting ordnes på egen hånd, men det er gunstig tilbud/muligheter. Nærmere informasjon om dette får dere 
tilsendt senere.  
 

 

PÅMELDING  
Påmelding til Solør MCK via klubbens hjemmeside www.solormcklubb.no 

 Klikk deg inn på ”PÅMELDING LØP / KURS” - http://www.solormcklubb.no/pamelding-lopkurs/   
Her finner du linken ” PÅMELDING LISENSKURS 2 - ROADRACING VÅLERBANEN – JUNI 2022”  

 Fyll inn alle rubrikker i den grad du har alle opplysninger  
(NB! Viktig med sykkeltype og om du skal løse lisens da dette vil avgjøre gruppesammensetning på 
praksisdelen). 
Dersom du også allerede har ordnet deg med startnummer er det også greit å få dette opplyst. 

 Trykk så ”SEND” 
 

 

BETALING / BEKREFTELSE PÅ KURSPLASS 
 Deltakeravgiften innbetales til Solør MCK, Postboks 118, 2436 Våler i Solør,  

 kontonummer 1913.10.28582.  
HUSK å merke innbetalingen med LISENSKURS 2 - RR - 2022 og NAVN! 

 Innbetalt avgift er bekreftelse på plass. 
 

 

 

http://www.solormcklubb.no/pamelding-lopkurs/


Solør MCK Roadracing 2022 

OBS – Covid-19 
Arrangøren tar forbehold om at det kan bli avlysning eller endringer på kort varsel uten endring i 
deltakeravgiften. Dersom det ikke skulle finnes andre alternativer til nytt kurs vil selvsagt 
deltakeravgiften bli refundert. 
 

 

OPPLYSNINGER  
Opplysninger / informasjon om kurset 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!  

MELD DEG PÅ NÅ, FOR HER ER DET OGSÅ BEGRENSET 

ANTALL KURSPLASSER!  

 

Solør Motorcykkelklubb ønsker deg hjertelig velkommen til 
lisenskurs 2 i roadracing 2022. 

 

 

www.solormcklubb.no   
 

 
 

 

Tidtaking: 
www.timekeeping.no 
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