
 

 Lørdag d. 26. og søndag d. 27. september 2015 

 

Program for Pre JM, lørdag 

11.00 Officialmøde 

11.15 Holdledermøde 

11.30-12.30 Kørerne registreres holdvis af 

holdlederen 

11.30-12.30 Træning med gatestarter 

13.00 Løbsstart 

 

Klasser: 

Expert 6 år og under, Expert 9-10 år, Expert 

11-12 år, Expert 13-14 år, Expert 15-16, Mens 

open class, Piger 8 år og under, Piger 9-10 år, 

Piger 11-12 år, Piger 13-14 år, Piger 15+, 

Cruiser ladies, Cruiser men. 

 

Det kræver mindst 3 kørere at åbne en klasse, 

og alle åbne klasser præmieres ca. en halv 

time efter det sidste finale-heat heat er kørt. 

Der køres 3 indledende motos, semifinaler og 

A- og B-finaler. 

 

Lørdag aften tænder vi op i den store grill på 

terrassen og afholder fællesspisning. Vi håber, 

at så mange som muligt vil grille deres med-

bragte mad og deltage. Desuden vil vi puste 

liv i hoppeborgen, så børn og barnlige sjæle 

kan få pulsen op sidst på dagen. 

 

 

 

Program for JM, søndag: 

10.00 Officialmøde 

10.15 Holdledermøde 

10.00-11.00 Kørerne registreres holdvis af 

holdlederen 

10.15-11.00 Blok 1: Træning med gatestarter 

11.00-11.45 Blok 1: Træning med gatestarter 

12.00 Løbsstart 

 

Klasser: 

Expert 6 år og under, Expert 7 år, Expert 8 år, 

Expert 9 år, Expert 10 år, Expert 11 år, Expert 

12 år, Expert 13 år, Expert 14 år, Expert 15 år, 

Expert 16 år, Expert 19+, Piger 6 år og under, 

Piger 7 år, Piger 8 år, Piger 9 år, Piger 10 år, 

Piger 11 år, Piger 12 år, Piger 13 år, Piger 14 

år, Piger 15 år, Piger 16+, Junior national, Men 

national, Women national, Cruiser 29 år og 

under, Cruiser 30-39 år, Cruiser 40+, Cruiser 

ladies 29 år og under, cruiser ladies 30+. 

 

Det kræver mindst 3 kørere at åbne en klasse, 

og alle åbne klasser præmieres ca. en halv 

time efter det sidste finale-heat heat er kørt. 

Der køres 3 indledende motos, semifinaler og 

A- og B-finaler. 

 

 

Der uddeles erindringsgaver til alle tilmeldte 

på løbsdagen. 



 

Tilmelding: 

Onlinetilmelding til begge løb via løbskalenderen. 

Pris, Pre JM: kr. 90,00 

Pris, JM: kr. 100,00 

Eftertilmelding på løbsdagen koster et ekstra gebyr på kr. 50,00 

 

Camping: 

Tilmelding til camping skal ske klubvis på mail gitteogklaus@hotmail.com senest mandag d. 21. 

september. Samtidig overføres den samlede betaling til konto 7604-1308974. 

Pris: kr. 200,00 pr. vogn / telt 

Campister er velkomne på pladser fra fredag kl. 16.00. 

Der vil være adgang til bad på Ikast Nordre Skole i følgende tidsrum: 

- Lørdag kl. 8.00-9.00 

- Lørdag kl. 17.00-19.00 

- Søndag kl. 8.00-9.00 

 

 

Vi ses til en hyggelig weekend i Ikast! 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Ikast BMX Klub 

- En klub med gang i hjulene 


