NMK Halsa

BEDRIFTSCUP I GOKART 2018
NMK Halsa arrangerer bedriftscup i gokart for firma/ lag/ organisasjoner på Halsa motorsportsenter i Halsa.
Har du lyst til å være med på en uhøytidelig konkurranse i gokart er dette tingen for deg. Finn et par
arbeidskollegaer og meld dere på bedriftscup i gokart. Her er blir det mye kjøring og moro for pengene.
Bedriftscup i gokart er en lagkonkurranse med minimum 3 personer på hvert lag, men det kan være opptil 8
personer som da får 15 minutter hver å kjøre. Cupen går over 4 uker, 2 kvelder i juni og 2 kvelder i august for
hvert lag, hvor det kjøres i 2 timer i strekk.
Konseptet går ut på å kjøre gokarten i 2 timer i strekk, med sjåførbytte hvert femtende minutt. Det laget som
har flest runder når tiden er ute er kveldens vinner. Hvert lag får poeng etter plasseringa. Vinner av cupen
sammenlagt er det laget som har beste poengsum etter 4 kvelder pr lag (2 runder i Juni og 2 i August). Det
blir selvfølgelig flotte pokaler å hente for de tre beste lagene.
Vi bruker kartene til NMK Halsa, og de regnes for å være noen av de beste av utleiekarter på markedet.

Vi har ikke nok utstyr som hjelm og kjøredress til alle så håper en del har hjelm og kjøredress å ta med.
Vi tar sikte på å arrangere cupen i uke 25 og 26 (juni) og uke 34 og 35 (august). En kveld pr. lag. Kan bli
justering av ukedag det blir kjøring på grunn av været. Vi starter hver gang kl. 18.00.
Pris 10.000,- pr lag.
Påmelding blir først til mølla prinsippet hvor det blir registrert fortløpende.
Vi har allerede lag fra i fjor som blir med i år. Påmelding bør helst skje så snart som mulig men senest
12.06.2018.
Påmelding sendes til epost. halsanmk@gmail.com eller ta kontakt med Svenn Marius på mobil 91536411
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