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Først og fremst må jeg innrømme at jeg er kjempe glad.
Det er i år over dobbelt så mange klubber som har meldt på lag til Lag-NM i motocross. Det er nå påmeldt hele 40 senior lag,
og 11 junior lag. Dette betyr at vi på lørdagen har god plass til flere junior lag, mens antallet seniorlag gir oss nye utfordringer.
Antall personer som kan samles er fortsatt 200 stk, og vi må derfor gjøre noen endringer i planlagt oppsett av gjennomføringen
slik at alle klubber får en lik og rettferdig sjanse til å kvalifisere seg til A-Finaler og bli Norgesmestere.
Det er satt et maksimalt antall personer pr lag på seks personer. Tre førere, en lagleder og to mekanikere. Denne begrensningen
gjør at vi nå kan få med 33 lag til søndagens kjøring uten å overskride maksimalt antall personer.
Det er nå 25 førstelag påmeldt fra klubbene, 12 andrelag og 3 regionslag. Dette antallet kan fortsatt endre seg.
Førstelagene er direkte klarert for søndagen. Andrelagene og regionslagene må kjøre en kvalifisering på lørdagen.
Kvalifiseringen gjennomføres på følgende måte:
Laget velger ut en fører med mekaniker og lagleder som møter til innsjekk og teknisk fredag ettermiddag eller lørdag morgen.
De kjører trening / tidskval kl. 14.30 – 15.00. Deretter to kvalheat i pausene til juniorene. De beste sammenlagtresultatene gir
oss resten av lagene til søndagens 33 plasser er fylt opp.
De lagene som ikke kvalifiserer seg til søndagen må dessverre reise hjem lørdag grunnet Corona max antallet.
For lagene som kvalifiserer seg, så kan resten av laget nå komme inn på arenaen. Juniorlagene må reise hjem etter
premieutdelingen er ferdig.
Vi er også blitt informert om at det blir benyttet sykler med kubikk og drivstoff som avviker fra reglementet i noen klasser. Det
må derfor regnes med utvidet maskinkontroll under stevnet.
Vi minner om at klubbene har mulighet til å melde inn funksjonærer til begge dager.
Husk å ta Corona forhåndsregler. Hold avstand. Vask hendene og bruk anti bac.

Sportslig hilsen
Arrangør, Stevneleder, Juryen og gren motocross.

Motocross for alle

