.

Gjennomføring
Oppvisning, mønstring
økt kompetanse
verdiskapning

Kr. sand 26. juni til 1. juli. 2012
Oppvisning
Motorsportsbanen blir åpen for publikum.
Både tilskuere og andre vil få anledning til å
delta i aktivitetene. Klubbens medlemmer vil
være tilstede for å informere og instruere.

Sjøsprut
Skjærgården i Kr.sand
er en utmerket plass
for både barn ungdom
og voksne.

Program fra 26. juni 2012
Tirsdag 26/6 på Motorsporsbanen.
Ankomst fra kl 10:00 til kl. 12:00
ATV Offroad Speedway Knattespeedway
Klokka 15:00 drar vi til Blomsterøya.
Blomsterøya i Kristiansands skjærgård
(v/Bragdøya) blir base for en mønstring
og samling i regi av NMK Kristiansand.
Deltakerne er friske og handikappede
barn ungdom og voksne som sammen vil
finne ut hvor mye det faktisk er mulig å
få til ved å fjerne fysiske hindringer og
gjøre små endringer på utstyr.

Onsdag 27/6 på Blomsterøya.
Vi kjører Vannscooter og havrafting.
Det blir fisketur og god mat på grillen.
Mønstring
Informasjon deles ut på utvalgte skoler, og
det vil bli gitt oppfølging ved skolebesøk.
Blir arrangementet vellykket, ønsker klubben
å videreføre dette som fast kulturinnslag i
Kristiansand.
Økt kompetanse
På grunn av samarbeid med Norges Motorsportsforbund (NMF) blir det samlet mye
kompetanse.
Erfaringsutveklingen som oppnåes vil også
kunne få ringvirkninger i andre landsdeler.

Det blir vannscooter, amfibiebil, kanoer
og havrafting. På banen til NMK Kristiansand blir det Offroad, Speedway og ATV.

Verdiskapning
Se hva som er mulig.
Engasjere seg i løsninger.
Øke tilgjengeligheten.
Fellesskap og opplevelser.
Vise at Kristiansand er
Superpilotkommune.

Torsdag 28/6 på Motorsporsbanen.
ATV Offroad Speedway Knattespeedway
Ut igjen til Blomsterøya.
Fredag 29/6 på Blomsterøya.
Vi kjører Vannscooter og Amfibiebil
Det blir også krabbefiske og kanotur.
Lørdag 30/6. på Motorsporsbanen.
ATV Offroad Speedway Knattespeedway
Ut igjen til Blomsterøya.
Søndag 1/7 på Blomsterøya.
Etter frokost blir det konkurranser.
Etter lunsj må vi pakke og gjøre oss klar
for hjemreisen.
Følg NMK Kristiansand sine aktiviteter
på: www.rundbane.com

Gutter og jenter, ungdom
og nysgjerrige voksne.
Alle er velkommen

Kristiansand
Kristiansand

Motorsport i Kristiansand
NMK Kristiansand har ble startet i 1948
Klubben har gjennom mange år forsøkt
det meste innen motorsport.
Speedway ¤ Motocross ¤ Trial ¤ Offroad
ATV ¤ Gokart ¤ Langbane ¤ Sidevogn
Vannjet ¤ Vannscooter ¤ Snøscooter
Radiostyrte biler, og for 2 år siden bygde
vi en liten Amfibiebil. Klubben har anlegg
i Sørlandsparken. Her har vi en Speedwaybane som er godkjent for internasjonale løp. Banen brukes også til knattespeedway og til kjøring med 4-hjulinger.
De største syklene er på 500 ccm med
veldig kraftige motorer. De minste knattespeedwaysyklene har aldersgrense helt
ned til fylte 5 år.
Vi har også små og mellomstore ATVer.

Motorsport i Kristiansand
Bli med som deltaker på en
opplevelsesrik motorsportsuke.
¤ Speedway ¤ Offroad ¤ Vannscooter ¤
¤ ATV ¤ Amfibiebil ¤ Havrafting ¤
6 døgn skal vi bo i hytte telt og lavvo ute
på en liten øy rett ut forbi Kristiansand.

3 dager er vi på Speedwaybanen.
3 dager er vi på Blomsterøya.
Alle aktivitetene blir nøye tilpasset.
¤ Alder ¤ Nivå ¤ Handikap ¤ Kjønn ¤
Påmelding:
E-mail til:

Kontakt oss på:
Internett:
E-mail:
Anlegg:

www.rundbane.com
post@rundbane.com
Stokkåsen Randesund
Oppdatert 1.juni 2012

Pris:

Velkommen til
NMK Kristiansand

post@rundbane.com

Kr. 1.500,-

som inkluderer:
Alle aktivitetene.
All transport hele uken.
Mat og overnatting.
Oppdatert 1.juni 2012

