Inbjudan träningsläger 2020
KAK inbjuder till träningsläger i Norrtorpssjön utanför Kumla den 18/4 - 19/4 2020.
Vi träffas fredag, lördag och söndag. Det blir flera olika aktiviteter under helgen. Bankörning med split
och blackboj samt förar- och funktionärsutbildning - för dig som vill utveckla sporten!
Fredag: Vi öppnar grindarna för ankomst och campingsmöjligheter, ingen körning.
Lördag: startträning, tjuvstartträning och heatträning i race-tempo. Vi delar upp oss i "klasser"
beroende på vilka som deltar.
Lördag kväll: Förar- och funktionärsutbildning. Anmälan via din klubb eller komplettera din
mailanmälan med att du vill delta. Ingen kostnad, men mycket att vinna – ju mer du vet hur en tävling
går till, ju större chans har du att lyckas!
Söndag: praktiska övningar från gårdagens utbildning, heatträning, samt RESCUE-utbildning för dig
som vill hjälpa till som RESCUE-förare!
Det finns möjlighet att ställa upp husvagnar, husbilar och tält vid sjön, tyvärr finns det ingen el på
plats.
Hotell finns bl a i Kumla - Kumla stationshotell. Tel 019-57 90 20
För mer förslag på boende gå in på Kumla kommunens hemsida, eller trivago e liknande.

Anmälan skickar du till: jetracing@live.se
Skriv namn, telefonnummer, mailadress, maskin (stå- eller sitt-maskin) 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.
Mer info på Kumla Aquabike hemsida https://idrottonline.se/OrebroJetskiClub-

Racerbat/KumlaAquabikeArena
Frågor – maila jetracing@live.se eller https://www.facebook.com/Kumla-Aquabike-Klubb-

1617407071828776/
Alla är välkomna!

Tidsschema:
Fredag: 16.00 Vi öppnar bommen
Lördag: 09.00-10.00 förarmöte
10.00-12.00 startträning/tjuvstartträning
12.00-16.00 heatträning
17.00 förar- och funktionärs-utbildning
Söndag: 09.00-10.00 förarmöte
10.00-16.00 praktiska övningar, heatträning, RESCUE-utbildning

Regler:
Vid all körning gäller full skyddsutrustning dvs:
Samtliga: hjälm, ryggskydd och flytväst.
Sittmaskin: Ovan + benskydd och höftskydd.
Alla maskiner skall genomgå besiktning innan träning får påbörjas (utrustning skall finnas med vid
besiktning).
Miljömatta vid tankning. I övrigt gäller Svera/UIM regler.

