
2015

Vi ønsker velkommen til ny sesong og starter med det kjente og kjære 
Gresshoppa løpet. Som dere ser i år har vi laget en maskot som skal 
følge oss på dette løpet fremover. 
Endelig er det sesong igjen, og for en sesong det skal bli. 
Dette året vil løfte BMX sporten til nye høyder. Nye anlegg skal bygges
og moderiniseringer er under full innseiling til vår sport.  Fantastisk.
Dette løpet vil bli benyttet til å  teste ut det nye tidtakningssystemet.
Løsningen er nå ferdigutviklet for BMX så dette vil være den første skikkelig testen
vi kjører på systemet for å lære og erfare under et BMX race.
Vi håper mange tar turen til oss og deltar på årets første løp, det legendariske
“gresshoppa” løpet der BMX rytterne spretter rundt av sykkel glede i vårsolen. 

Vi ønsker alle velkommen til oss.  Løpet er lørdag 18 april.
Påmelding gjøres online via EQ timing.

Med sportslig hilsen
Gressvik BMX Klubb

Online påmelding https://registrering.eqtiming.no/?EventUID=17040

Påmeldingsfrist 16 april

Husk! Alle ryttere må ha gyldig lisens for 2015 for å kunne delta i løp. Dersom du ikke har lisens
så kan det bestilles her: https://reg.eqtiming.no/Sykkellisens

Vi gjør oppmerksom på at klasser kan bli slått sammen.

INVITASJON BMX LØP 



Kontakt info:

* Klubbene er ansvarlig for å stille på tildelte løp

Når og Hvor

Registrering

Løpsleder

Hovedkommisær

Banekommisær 1

Banekommisær 2

Måldommere*

Gressvik BMX Klubb, Østkilen 1A

Klokken 10.30 - 11.00 

Viktig info Løpet starter kl. 12.00 Lagledermøte kl. 11.15 

Treningstider: Opp til og med 12 år kl. 11.00 - 11.20,
fra 13 år og opp kl. 11.20 - 11.45 , Alle ryttere må ha ID tag på nr. plate. 
Dette deles ut til lagedere ved registeringen.

Trond Olsen

Sanitet/beredskap Fredrikstad Røde Kors

2 stk Råde BMX 2 stk Aremark BMX

Startkontingent Kr. 115,- alle klasser, etteranmelding kr 250,-

Hovedmåldommer : Moss BMX

Lørdag 18 april

Pål K Hangaard

Kent Åge Jenssen

Kjell Ivar Larsen

mobil: 941 88 504

Løpsoppsett:

mobil: 906 23 270


