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JUBILEUMSLØP



Det er med stor glede vi kan invitere til Gressvik BMX sitt jubileumsløp.

Vi håper du har anledning til å komme til oss denne dagen og delta
på vår bursdagfeiring av klubben vår. Vi byr på flere ting og fine
premier og morro for alle. Vi feirer oss selv med et løp og litt ekstra
slakk og smil denne dagen. Dette er et bursdagsløp. 

Vi oppfordrer alle som kommer å gi litt penger i våre innsamlings bøsser 
og vi gir inntekten denne dagen til vår hjertesak som er Kreftforeningen. 
Som dere sikkert har lagt merke til så har Gressvik fått en rosa arm og det
er for å vise vår support og støtte til alle mennesker som desverre 
rammes av kreft. Vi vil gjennom vårt lille bidrag være med å sette fokus på 
verdien av samhold, familie og vennskap. BMX er sykkelglede og samhold.

Vår klubb har blitt 30 år og det er mange som har bidratt 
gjennom alle disse årene og som vi takker for innsatsen og for at dere 
tok BMX´en hit til Østlandet. 
Vi håper å se dere alle sammen som tidligere har vært med i vår klubb.
Ta turen til oss denne dagen og ha en hyggelig dag sammen med oss. 

Også tusen takk til våre sponsorer som er med å bidra til at vi kan
drive klubben og vår virksomhet. Dere er viktige hjelperyttere som gjennom
deres bidrag er med på å glede og trene morgendagens BMX helter.

Fremtiden er virkelig lys for BMX

Vi er heldige i vår region, med at vi nå har et splitter nytt SX anlegg i 
Råde så ligger alt klart for våre ryttere. De som har lyst til å satse på BMX
har nå fått et glimmrende utgangspunkt til å kunne trene og vidreutvikle seg
til å mestre denne sporten og de utfordringer man må takle for å bli best
i vår idrett. Hurra for vår region og hurra for alle dere mennesker som 
er med å bidrar til at vi kan drive BMX og løfte sporten til nye
nivåer i vårt land.

Jeg ser vi samarbeider godt alle klubber og landslaget er bedre enn på lenge.
Jeg gleder meg til å se hva de neste 10 årene vil gjøre med sporten
vi alle elsker. BMX er folkelig, spennede og... ja rett og slett alt.

Velkommen til vår bursdag. 

Hurra for  BMX

WE ALL     BMX

Leder, Gressvik BMX



Kontakt info:

* Klubbene er ansvarlig for å stille på tildelte løp

Når og Hvor

Registrering

Løpsleder

Sjefskommisær

Sjefskommisær ass

Jury 1

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 fra 11 år må ha MYLAPS
transponder.  Chainless Fun løpet kjøres etter finalene

Ann-Helen Stenberg

Sanitet/beredskap Fredrikstad Røde Kors

1 stk Moss BMX 1 stk Aremark BMX

Startkontingent GRATIS FOR ALLE!   Støtt Kreftforeningen!

Hovedmåldommer : Råde BMX

Lørdag 4 juni

Lars Aslaksrud

Anita Olsen

mobil: 930 53 106

Løpsoppsett:

mobil: 926 27 686

Morten Høiback Jury 2  Tove Jenssen



BIKES, RACEWEAR & COMPONENTS

VÅRE HOVEDSPONSORER
2016-18



TUSEN TAKK TIL VÅRE SPONSORER
GJENNOM MANGE SESONGER

GRESSVIK

Terjes Salong
Dame- og herrefrisør.



Refsahl Regnskapskontor AS


