
Solør MCK Enduro 2021 

  INVITASJON trening ENDURO 

  Haslemoen Enduropark                               
 

SOLØR MCK prøver igjen! 

På grunn av Covid-19 pandemien får vi IKKE tillatelse til å 
kjøre konkurranser, så velger vi å arrangere en treningshelg i 
stedet. Vi har fått med 2 trenere/instruktører, Christian Illidi 
og Håkon Engan Karlsen kommende helg (29. – 30. Mai).  
 

GJENNOMFØRING 
 LØRDAG 29. Mai; 

- Vi kjører opplegget med 15 deltakere pr. trener / instruktør. Altså 2 grupper. 
- Øvrige deltakere som ikke følger treningsgruppene kjører eget opplegg med fri kjøring. 

 SØNDAG 30. Mai; 
- Kjøres opplegget med treningsløp med tidtaking. HUSK å melde på med transpondernummer! 
- Maks 50 deltakere. 

 

NB!  Man kan komme og trene helt fritt uten å delta i treningsgrupper eller 

 treningsløp med tidtaking. 
 

 

DELTAKERAVGIFT 

 Treningsgrupper lørdag: KR 300,- (m/ trener/instruktør) 

 Pris treningsløp søndag: KR 200,- (m/ fullt tidtakingsopplegg) 

MERK! I tillegg kommer vanlig treningsavgift; KR 200,- pr. dag. (Medl. SMCK; KR 50,- pr. dag) 
 

 

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 TRENINGSHELG ENDURO, HASLEMOEN ENDUROPARK – MAI 2021”  

 Fyll inn alle rubrikker i den grad du har alle opplysninger  

 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 TRENINGSHELG ENDURO - 2021 og NAVN! 

 Innbetalt avgift er bekreftelse på plass. 
 

 

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 ny samling vil selvsagt deltakeravgiften bli refundert. 
 

 

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


Solør MCK Enduro 2021 

NB! LISENSKURS 
For de som måtte ønske å få praksis for å løse lisens vil dette være mulig, men da må de to  
e-læringskursene være gjennomført. Spørsmål om dette kan rettes til Roy Øwre på telefon  
+47 990 42 580 / e-post post@solormcklubb.no   
 

 

OPPLYSNINGER  
Opplysninger / informasjon om kurset får du ved å kontakte: 

 Tormod Holtmoen på telefon +47 905 23 048 / e-post grethe@solormcklubb.no eller  

 Roy Øwre på telefon +47 990 42 580 / e-post post@solormcklubb.no   
 

NÅ ER DET INGEN VITS I Å VENTE LENGER!  

MELD DEG PÅ NÅ, FOR HER ER DET BEGRENSET ANTALL 

PLASSER!  
 

Solør Motorcykkelklubb ønsker deg hjertelig velkommen til en 
hyggelig helg på Haslemoen Enduropark. 

 

www.solormcklubb.no   
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