Inbjudan träningsläger 2019
ÖKJRC inbjuder till träningsläger i Norrtorpssjön utanför Örebro/Kumla den 26-28 april.
Som vanligt blir det flera olika aktiviteter under helgen. Bankörning med split, blackboj och däckhopp,
och framförallt en mycket viktig funktionärs och RESCUE-utbildning – vi behöver några deltagare från
varje SVERA-klubb till dessa utbildningar – kolla redan idag vilka från DIN klubb som skall utbildas!

Fredag: vi öppnar grindarna för de som vill komma i tid till lördagen!
Lördag förmiddag: mjukstart med fri träning i banan. Vi delar upp körningen i ski och runabout i 30 min
pass. Ski heltimme och runabout halvtimme
Lördag eftermiddag: startträning, tjuvstartträning och heatträning i race tempo. Vi delar upp oss i
"klasser" beroende på vilka som deltar.

Söndag: Vi fortsätter med heatträningar i Race-tempo!

Det finns möjlighet att ställa upp husvagnar, husbilar och tält vid sjön, tyvärr finns det ingen el på plats.
Det kommer att finnas korv, hamburgare och dryck till försäljning.
Vi erbjuder möjligheten att beställa frukost. Skriv antal frukostar lör -söndag och maila det tillsammans
med din anmälan.
Frukost: baugette med ost,skinka och gurka, 2 ägg, liten yoghurt och kaffe/te ,pris 50kr.

Vandrarhem finns i Sannahed på Fridhem. Tel 019-17 90 07
Hotell finns bl a i Kumla - Kumla stationshotell. Tel 019-57 90 20
För mer förslag på boende gå in på Kumla kommunens hemsida.

Anmälan skickar du till: jetracing@live.se
Skriv namn, telefonnummer, mailadress, maskin (ski eller runabout) och klubb Start-/anmälningsavgift
400 kr/förare (250 kr för junior/minior), betalas gärna in på klubbens b-giro
117-8201 men går även bra att betala på plats. Swish finns.
Genom att betala start-/anmälningsavgift ansöker du per automatik om medlemskap i vår
klubb.

Sjöns adressuppgifter finns på Google Maps, sök på “Norrtorpssjön, Kumla, Sverige”
Frågor - ring Eric Jacobsson 0735807065
Alla är välkomna!
Örebro Kumla Jetracing Club
Tidsschema:
Fredag: xx.00 Vi öppnar bommen
xx.00-xx.00 besiktning
Lördag: 09.00-10.00 förarmöte
10.00-12.00 Fri träning
12.00-13.00 Lunch
13.00-17.00 startträning/tjuvstartträning och heatträning

Söndag: 09.00-10.00 förarmöte
10.00-15.00 startträning/tjuvstartträning och heatträning Regler:
Vid all körning gäller full skyddsutrustning dvs:
Ski - hjälm, ryggskydd och flytväst.
Runabout - hjälm, ryggskydd, flytväst, benskydd och höftskydd.
Alla maskiner skall genomgå besiktning innan träning får påbörjas (utrustning skall finnas med vid
besiktning).
Miljömatta vid tankning.

