Kjøretrening Rudskogen
Som tidligere år inviterer BMW MC-klubben Norge Øst til rustløsning. I
år blir dette fredag 4. mai 2018.
Også i år vil vi benytte instruktører fra Senior MC, og de vil ha det tekniske ansvaret for
gjennomføringen av kurset. Det er avtalt leie av banen fra kl. 17:00 – 21:00.
For at vi skal få utnyttet leietiden best mulig vil vi oppfordre alle om å møte i god tid. Vi vil være
på banen fra kl. 15:30 for å foreta støymåling.
Det er plass til inntil 40 deltakere. Pågangen til dette arrangementet har vært økende de siste
årene så vær rask med påmelding hvis du vil være sikker på å komme med («først til mølla»).
Informasjon om eventuelle ledige plasser vil bli lagt ut snarest etter den 15. april. Eventuelle
«ikke medlemmer» som ønsker å delta vil kunne meldes på etter den 15. april dersom det da
fortsatt er ledige plasser. Prisen for «ikke medlemmer» vil være kr. 600,-.
NB! Bindene påmelding med betaling kr. 400,- for medlemmer av BMW MC-klubben
Norge - Øst til klubbens bankkonto 9235 20 52215 innen 1. april 2018.
Betalingen merkes med navn og medlemsnummer og e – postadresse og registrerings nr.
på mc.
Hva gjelder eventuelle spørsmål om kaskoforsikring på førerutviklingskurs (banekjøring) vises
til artikkel fra NMCU (Norsk Motorsykkel Union): http://nmcu.org/kaskoforsikring-p-banekurs.
Dersom du ønsker flere opplysninger kan du kontakte ditt eget forsikringsselskap.
Eksosanlegget må gjennomgå støymåling, og dataene fra støymålingen vil bli loggført. Kravene
til støymåling vil være det samme som tidligere år. I tillegg til egne støymålinger kan det også bli
foretatt automatisk måling ute på banen. Overtredelse kan føre til at kjøringen stoppes og at det
ilegges et miljøgebyr på anslagsvis kr. 5.000,- per kjøretøy.
All kjøring skjer på egen risiko og regning. Det betyr at du selv står ansvarlig for eventuell skade
på deg selv eller andre. Alle motorsykler som skal benyttes under trening på banen skal
tilfredsstille kjøretøyforskriftene og være i samsvar med vognkortet.

