
Velkommen til praksisdelen av juniorkurset du startet på før jul! 
 

Du har mulighet for å melde deg på den praktiske delen en av disse dagene:  

 

Lørdag 23/1-21 kl. 12.00 

Søndag 31/1-21 kl. 14.00 

 

 

Kurset vil vare ca. 2,5-3 timer.  

 

Du melder deg på via nmkelverum.no 

Det er ikke nødvendig å ha betalt medlemskap for å gjennomføre kurset.  

 

Får du beskjed om at du må legge inn lisensnummer kan du for denne gang kun bruke noen vilkårlige tall.  

Det viktigste er at du lager en påmelding med alle andre opplysninger.  

 

Mangler du opplysninger om bilen du skal bruke kan du også her bare legge inn noen tall.  

 

Du må ha med deg en ledsager, denne skal du også legge inn i påmeldingen.  

Ledsager trenger ikke å ha løst lisens og medlemskap for denne dagen.  

 

 

På kurset kan du ha med den en ekstra ledsager eller mekaniker om du ønsker dette, men denne personen må 

oppgis i påmeldingen. Dette kun av smittevernhensyn.  

 

 

Alle må ha egen bil og eget utstyr, vi tillater ikke bruk av personbiler.  

Det vil si at du må benytte deg av en bilcrossbil. Grunnen til dette er at noen av oppgavene som skal utføres på 

kurset gjørs ved å kjøre mot hverandre -  da kan alt skje  

 

Det trenger ikke være lisens på bilen du skal bruke, men det må være i henhold til regelverket.  

Om du ønsker så kan du få årskontroll på bilen din lørdag 23/1-21 kl. 11.00. Da får du kontroll og kan søke om 

vognlisens i etterkant av kurset.  

 

Det er opp til deg selv hvilke dekk du ønsker å kjøre på, om det er rallypigg eller ordinære vinterhjul.  

Banedekket er kun vanlig måkt vei. Vi mener det er tilstekkelig med vanlig vinterdekk med eller uten pigg.  

 

Vi vil av smittevernhensyn ikke kunne hjelpe dere inne i bilen med stol og seler, vi vil kun kontrollere at du 

sitter forsvarlig i bilen. Det er derfor viktig at dere sjekker stol og seler på forhånd.  

 

 

Innsjekk lørdag 23/1-21 i sekretariatet  kl. 1130.-1215 

Teknisk kontroll lørdag 23/1-21  på starplata kl. 1130-1215 

Førermøte lørdag 23/1-21 kl. 1220 

 

 

Innsjekk søndag 31/1-21 i sekretariatet  kl. 1345.-1415 

Teknisk kontroll søndag 31/1-21  på starplata kl. 1345-1415 

Førermøre sømdag 31/1-21 kl. 1420.  

 

Hold avstand til hverandre i depoet og under førermøtet. Bruk sunn fornuft  

Vi har ikke mulighet for å gå inn noe sted, kle deg etter været.  

 

Ta kontakt med oss om du har spørsmål. 

Jan Lillegrend – 91377905 

Therese B. Larsen - 95770875 

 


