Inbjudan till alla Crosskart juniorer att anmäla sig till Crosskartläger
Crosskart utskottet och SMK Arboga inbjuder till läger för Crosskartungdomar.
Syftet med crosskartlägret är att ge nya och ett antal juniorer möjlighet att utveckla
sin talang, samt att få gemenskap med andra förare.
Det är ett nytt grepp att stödja våra unga.
Vi vänder oss till dig som förare i mini, 85cc och 125cc
Lägret anordnas på SMK Arbogas motorstadium den 21–22 april.
Antal anmälda: ca40st
Crosskartlägret gäller för alla förare som innehar SBF/NEZ licens för crosskart.
Vid fler anmälda förare så har svenska förare förtur.
För er som inte har licens så kommer vi att anordna licenskurs lördag fm
Boende får deltagarna själva ordna. Det blir körning lördag och söndag.
Depån öppnas fredag 20/4 kl 16.00. Ingen el finnas att tillgå.
Anmälan öppnar fredag 20/4 kl 16.30-2100
Vid anmälan får ni tidschema vilken grupp ni ingår i för frukost och mat
Besiktning vid din depåplats fredag 20/4 17.00-21.00
Tillgång till vägning finns: Ta kontakt med teknisk chef
Detta ingår.
Frukost, lunch och middag fika hela dagen, körträning.
Frukost, lunch och middag kommer att delas upp för att alla ska få plats.
Deltagarna kommer att delas upp i olika grupper.
Programinnehåll
Lördag: Mini,85,125,
.
Upplägget för båda dagar: Enbart körträning.
Frukost: kl 08.00-09.30
Genomgång av dag: 09.45
Grillkväll: Gemensam kl 18.00

Söndag: Mini,85,125,
Frukost 08.00-09.30
Genomgång av dag: 09.45.
Kör träning
Lunch: 12.00-13.30
Körträning: 13.00-15.00
Avslut: 15.00
Självkostnadspris 600:-/per förare för båda dagarna.
Teammedlemmar betalar 400:-/per person för båda dagarna.
Barn under 10år betalar 200:- för båda dagarna
OBS: Alla som kommer måste anmälas och alla måste betala
.
Detta för att en gemenskap mellan föräldrar och förare ska skapas.
Då ingår: Frukost, lunch, kaffe båda dagar, och grillning på lördag kvällen.
Alla deltagare, förare, föräldrar, mekaniker syskon ska äta tillsammans.
Om någon är allergiker, vegetarian er inte tål viss mat ska detta skrivas på
anmälan.
Anmälan görs till hakan.persson.1@hotmail.com
Vid frågor kontakta Håkan Persson 076–8012665

Om någon förälder är villig att hjälpa till så skriver ni det på anmälan
Välkomna önskar Crosskart utskottet och SMK Arboga

