
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

    

Klubbmedlemmer, funksjonærer  

og supportere av Solør MCK! 
 

Invitasjon til ÅRSFEST 
 

Lørdag 15. Februar 2020, ca kl 20.00 - Heia Hotel i Våler i Solør 
 
KLASSEINNDELING:  Klubbmedlemmer og funksjonærer, samt sponsorer / støttespillere. 
 

TR / TIDSPLAN:  Lørdag 15. Februar 2020:  Ca kl 20:00 – >>> Festbankett 

I tillegg vil tidsskjema bli sendt ut på e-post sammen med TR og startbekreftelsen når 
påmeldingen er mottatt og registrert. 

 

PÅMELDING:   SISTE SJANSE - SENEST innen TIRSDAG 10. Februar 2020, kl 23.59.  

Påmelding kan gjøres til driftsansvarlig e-post til roy@solormcklubb.no eller  
på +47 990 42 580, gjerne på SMS 

 

INNSJEKK FESTDAGEN: Innsjekk vil være åpen lørdag 15. Februar fra kl 16:00 da ÅRSMØTET starter. 
 

TEKNISK KONTROLL:  Tekn. kontr. utgår med mindre det er noen som absolutt krever at de må sjekkes!   
 

UTRUSTNING/ANTREKK: Det forventes ikke noe formelt flott festantrekk på dette arrangementet.  
    Her holder det med teamklær, mekanikerdress eller garasjeantrekk!  
    Dere slipper også å ha på hjelm og ryggskinne/brynje! 
 

STARTREKKEFØLGE:  Fellesstart med spising alle klasser kl 21:00 i hotellets anviste lokale! 
 

TIDTAKING:   INGEN tidtaking! Her gjelder KUN idealtid! 
 

STARTAVGIFT:  Alle klasser: NOK 200,- 

Innbetales arrangørklubben SENEST 5. dager før – innen MANDAG 10. Februar 2020 

til konto 1913.10.28582. HUSK å merke innbetalingen med NAVN! 

Ved innbetaling senere eller ved innsjekk kan det muligens bli svært dyrt! 
 

ETTERANM. AVGIFT:  Betales ved innsjekk dersom det er ledig plass i klasse.  
Avgift ikke avklart. Bestemmes av juryen! 

 

PREMIERING:   ALLE får premie! Tapas-buffet. Drikke MÅ kjøpes selv! 
    Det kan bli ekstraordinær premiering etter spesielt gode resultater i 2018-sesongen! 
 

PM:   Ett PM med de endelige sluttinstruksjoner blir slått opp / utdeles ved innsjekk i  
sekretariatet / Party Office. 

 

PREMIEUTDELING:  Gjennom hele kvelden, så her MÅ alle være tilstede kontinuerlig!  
INGEN må bryte tidlig! Det er laaaaang respittid!!! 

 

PROTESTTID:   Det er komplett UMULIG å protestere på noe som helst i dette arrangementet! 
    Dette har juryen allerede bestemt! 
 

ANSVAR:   All deltakelse skjer på eget ansvar. 
Arrangørklubbens ledelse frasier seg alt ansvar for under arrangementets inntrufne 
skader, hendelser og sabotasje mot arrangementet. 

 

AVBUD:   Forventes ikke, men dersom dette i verste fall skulle inntreffe kan dette gjøres til  
arrangøren på e-post post@solormcklubb.no  

 

INFO / OPPLYSNINGER: +47 990 42 580 - E-post: post@solormcklubb.no (klubbens driftsansvarlig)  
 

ANNEN VIKTIG INFO:  MERK! ÅRSMØTE fra kl 16:00. PREMIEGALLA ca kl 18.00. 
    Festgeneral og funksjonærsjef avholder informasjonsmøte om 2020-sesongen  

ca kl 17:30 - 18:00 i hotellets storsal. 
Hotellet har alle rettigheter. ”Teknisk rom” er innenfor sekretariatet. Der kan man  
erstatte væsketap etter harde fysiske utskeielser gjennom ettermiddag/kveld.  

 

HUSROM / PARKERING: Hotellet har et antall rom for langveisfarende og eventuelt de som ikke har så lang  
vei. Her vil det være gunstige jubileumspriser. Bestilling av den enkelte til  
Heia Hotell - tlf 62 42 02 20 - e-post: post@heiahotell.no  

 

Dette arrangementet arrangeres i full overensstemmelse med SMCKs arrangementsreglement, 
spesialreglementet for slike spesielle arrangement, samt TR som er godkjent av juryen. 
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