
Vi har gleden av å tilby medlemmer i 
Corvette Club Norway en dag på Vålerbanen!

Lørdag 1. august kan du få teste deg selv og bilen  på bane. 
Vi har leid banen fra kl 10.00 til kl 18.00

På kvelden vil det være mulig å spise middag  på Skaslien Gjestgiveri, Kirkenær.

Mulighet for overnatting på gjestgiveriet  for de som ønsker det.

Bindende påmelding innen 15. juni 2020 til: o.grini@hotmail.com

Se Corvette Club Norway Innlandet sin facebook-side for mer info.

Vi håper så mange som mulig ønsker å komme.

Man trenger ikke kjøre på bane for å være med. 
Her er alle velkomne til en sosial dag sammen med gode Corvette-venner!



Diverse informasjon
Påmelding:

•  Det må være min. 20 påmeldte biler innen 15. juni 2020. Påmeldingen din er gyldig når den er betalt.
•  Påmeldingssum er kr 2400,- inkl lunch og lisens for 1 person.

•  Betalingsinformasjon kommer som svar på mailen du sender når du har meldt deg på til: o.grini@hotmail.com

Refusjon:
•  Påmeldingssum refunderes hvis det blir avlyst pga for lite påmeldte.

•  Påmeldingssum refunderes IKKE hvis arrangementet blir avlyst pga vær og andre ting vi ikke rår over, 
eller hvis du blir forhindret fra å delta.

Din bil:
•  Oppmøte og teknisk kontroll fra kl 9.00

•  Alle bilene må være registrerte og gategodkjente
•  Det er ikke lov å kjøre med bil som har høyere lydnivå enn 90 db

•  De som kjører cab. må kjøre med taket på

Deg:
 •  Kjørekurs starter kl 10.00. Det er ikke nødvendig at alle gjennomfører teknisk kontroll før kjørekurset

  •  Alle som skal kjøre må bruke hjelm.
•  Vålerbanen har noen hjelmer til utlån, men har ikke nok til alle. Ta med hvis du har.

•  Krav til heldekkende klær. Disse kan IKKE være av nylon / polyester.

Priser:
•  Kjøring inkl. engangslisens og lunch kr 2400,-

•  Middag på Skaslien kr 550,-

Tillegg som kan bestilles og betales på Vålerbanen:
•  Ekstra lunsj med drikke kr 230,-,

•  Hvis det er flere sjåfører på bilen, må disse ta lisens. Dette koster kr 200,- pr pers.
•  Hvis du bare skal sitte på, må du også ta lisens. Denne koster det kr 100,- pr. pers.

Kjøringen vil bli laget 3 grupper
•  Gruppe 1: Erfaring med banekjøring.

•  Gruppe 2: Litt erfaring med banekjøring.
•  Gruppe 3: Uten erfaring med banekjøring.

•  Det kjøres 10-15 min pr gang.

Kjøring på eget ansvar.
•  Ikke alle forsikringsselskap dekker skader som oppstår på sånne arrangement, dette må du selv undesøke.

•  Lisens dekker eventuelle skader på anlegg, personer og deg selv.

Overnatting bestilles direkte hos Skaslien Gjestgiveri i Kirkenær
•  Dobbeltrom kr 1500,- inkl frokost
•  Enkeltrom kr 1150,- inkl. frokost

•  Kontaktinfo: www.skaslien.no / Tlf: 62 94 66 66


