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Invitation til 

LP 7 og 8 

den 29. og 30. August 
Program:  

 
LØRDAG  

10.30 Officialmøde  
10.45  Instruktions- og holdledermøde  
11.00 -12.00 Klubvis registrering af holdlederen for begge løbsdage  
11.00 -12.00  Blok I: Træning med gatestarter 
12.05 -13.05 Blok II: Træning med gatestarter  
13.30 -  Start Blok I og Blok II.  

Semifinaler og finaler Blok I og Blok II.  
Præmieoverrækkelse for dagen: Women national og Men national.  
 
Herefter hygge og sjov ved lystbådhavnen og på stranden :o)  

 
SØNDAG  

09.30 -10.00  Melding om evt. ændringer ved holdlederen  
09.30 -10.00 Blok I: Træning med gatestarter  
10.00  Evt. Instruktions- og holdledermøde  
10.05 -10.35  Blok II: Træning med gatestarter  
10.45 -  Start Blok I og Blok II. 

Semifinaler og finaler Blok I og Blok II. 
  Præmieoverrækkelse for dagen:  Women national og Men national 

Præmieoverrækkelse for weekenden for de øvrige deltagere  
 
Det sikres at der er mindst 20 min. mellem man har kørt Moto I, II og III  
 
Blok-inddeling 

Blok I   
 Bås 1-4 Piger og ekspert 8 år og under 
 Bås 5-10 Piger og ekspert 9 – 12 år 
Blok II   
 Bås 1-4 Piger 13 og over, Ekspert 13-16 
 Bås 5-7 Alle cruiserklasser 
 Bås 8-10 Ekspert 19+, Junior national, Men national 
 
Al træning foregår gennem parc ferme. 
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Klasser: 
Der køres i følgende klasser, dog åbnes ingen klasser med færre end 3 deltagere: 
 
Piger: 6 år og under, 7 år og under, 8 år og under, 9 år og under, 10 år og under, 11 år og under, 
12 år og under, 13 år og under, 14 år og under, 15 år og under, 16 år og under. 
Piger kan stille op i ekspertklasser efter egen årgang til og med 12 år. 13 årige og ældre kan stille 
op i en ekspertklasse 1 år under egen årgang. Piger kan rykke en eller flere klasser op både i 
expert og pigeklasser.  
 

Expert: 6 år og under, 7 år og under, 8 år og under, 9 år og under, 10 år og under, 11 år og under, 
12 år og under, 13 år og under, 14 år og under, 15 år og under, 16 år og under, junior national 
(17/18 årige) og 19 + Expert kørere kan rykke en eller flere klasser op, men ikke til 19+  
 
Cruiser: Ladies, Cruiser Elite (for de bedste cruiser kørere) og Cruiser men   
 

Elite: Women national og Men national 
 
Startgebyr:  

• 100 kr. pr. løb ved onlinetilmelding. Sidste tilmelding d. 26. August 2015. 
• 300 kr. pr. løb ved eftertilmelding på dagen. 

Tilmelding gennem DMU 

Camping:  
Det er muligt at campere tæt på banen med adgang til el, vand, toilet og bad.  
 
Pris for camping:  

• Pr. campingvogn 300kr for weekenden. 
• Pr. Campingvogn 200kr for en nat. 
• Pr. telt 200kr for weekenden. 
• Pr. telt 100kr for en nat.   

 
Markeringen på campingpladsen skal overholdes af brandmessige hensyn.  
Biler må ikke parkeres på campingpladsen men skal parkeres på den anviste parkeringsplads. 
Bad vil være tilgænglig i Elbohallen tæt på bane og campingplads.    
  
Tilmelding klubvis seneste fredag den 21. August 2015 pr. mail på adressen:  
kasserer@taulovbmx.dk 
Betaling på reg.: 3420 Konto: 4532215390  
Camping pladsen er åben fra fredag den 28. kl 17.00. 
 

Bad i hallen: Åbningstid Lørdag 07.00 - 10.00 og 17.00 - 21.00. Søndag fra 7.00 - 10.00 
Toiletter forfindes på banen, ved hallen og ved camping pladsen  
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Anden information:  
Banen ligger tæt på en god strand og en lystbådhavn.  
Vi har bestilt godt vejr, så vi håber rigtig mange vil tage badebukser med og tage med ned 
til Skærbæk lystbådhavn lige efter finalen og 
præmieoverrækkelsen lørdag. 
Her vil der være mulighed for at slippe din indre 
vildskab løs og give den gas på et flyvehop eller 
en trampolin ud i vandet.  
Vi har fundet et par gamle cykler frem.  
Det eneste du selv skal sørge for er badetøj, 
håndklæde samt et par gamle sko, der må blive 
våde.  
 
 
 
Vi har gjort hvad vi kan for at sikre sikkerheden er iorden, men skal understrege at  
Brug af trampolin og flyvehoppet ikke er en del af BMX stævnet og det er helt på eget 

ansvar.  
 

Der er små 3km ned til lystbådhavnen og stranden, 
så turen kan fint tages på cykel, men der vil også 
være rig mulighed for at parkere bilen ved 
lystbådhavnen. Stranden ligger ganske tæt på 
lystbådhavnen 
 
 
 
 
 

 
 
 
Banens adresse:  
Tingvejen 1, 7000 Fredericia 
 
Oversigts kort samt kort over vejen til lystbådhavnen og stranden kan findes på den næste side. 
 

Kontaktpersoner: 
Camping:  

Morten Rasmussen Tlf: 21812218 
Andet: 
Palle Dyhre Tlf: 23710640 
Dennis Andersen Tlf: 29892998   
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