
 

 
 

BOC BMX GRUPPA og SOLUM TSK BMX INVITERER TIL 
BOC/Solum Cup 2018 – 2 dagers BMX Cup midt mellom øst og vest 

 
Dato:    15.-16. September 2018 
 
Sted:    Lørdag 15.9. 

Bærum Sykkelpark, Gml. Lommedalsvei 99, Rykkinn 
 

Søndag 16.9. 
Solum BMX, Rødmyrvegen 48, 3734 Skien 
 

LØRDAG BÆRUM:  
Registrering:   kl. 10.30- 11.00 
Trening t.o.m. 12 år:  kl. 10.45-11.15 
Trening f.o.m. 13 år:  kl. 11.15-11.45  
Lagledermøte:   kl. 11.20 
Start:    kl. 12.00 
Løpsleder   Jens Aabech 
SK kommissær:   Knut Grøva 

 Jury:    Morten Harald Roer, Trond Olsen  
 Sanitet:    Bærum Røde Kors    
 Måldommer:    Gressvik BMX 

 
SØNDAG SKIEN:  
Registrering:   kl. 10.30- 11.00 
Trening t.o.m. 12 år:  kl. 10.45-11.15 
Trening f.o.m. 13 år:  kl. 11.15-11.45  
Lagledermøte:   kl. 11.20 
Start:    kl. 12.00 
Løpsleder   Lars Einar Olsen / Stig A. Gåre Andresen  
SK kommissær:   Knut Grøva 

 Jury:    Morten Harald Roer, Trond Olsen  
 Sanitet:    Skien Røde Kors     

Måldommer:    Råde BMX 

 
Påmelding 
Det er én felles påmelding på hele cupen. Startkontingent er 300,- / 450,- for cupen samlet.  



Påmeldingsfrist er mandag 10. september. Etteranmelding frem til fredag 14. september kl 18.00, kr 
200,- i etteranmeldingsgebyr. 

 
Link til påmeldingsskjema: 
https://www.eqtiming.no/quick/index.php?page=eqtevent&eventuid=44205&search=bmx&focusuid
=41732 
 
Klasser kan bli slått sammen eller samkjørt, dette avgjøres etter påmeldingsfristen. Ryttere fra 13 år 
og oppover kan klasse seg opp. Premiering etter løpet på Solum. Klasser kan bli slått sammen eller 
samkjørt avhengig av antall påmeldte. Dersom klasser blir slått sammen premieres de som en klasse. 
Dersom klasser samkjøres deles de for premiering. Pengepremier i de eldste klassene. (Dersom 
klasser blir slått sammen premieres de som en klasse.). Gavekortpremier i klassene 11-12 og 13-14 
år. Pokaler til alle opp til 10 år. 
 
Det vil bli benyttet tidtagersystem på løpet. Alle ryttere fra 11 år og over må ha Mylaps transponder 
og sideplate. De som ikke har egen transponder kan leie på løpet for kr 200. Dersom transponderen 
ikke leveres tilbake etter løpet må den erstattes. Kontaktperson for brikkke: Mette Thomson på 
metthoms@online.no 
 
Husk at alle må ha gyldig lisens for å delta. 
 

Praktisk informasjon Bærum: 
 

• Innkjøring til banen fra Bryn Skolevei. Det vil ved skolen være skiltet mot parkering.  

• Gratis parkering.  

• Ønsker man å parkere campingvogn / bobil ved banen, kontakt jensaabech@mac.com 

• Strøm kan hentes fra klubbhuset 

• Bærum har ikke tribune. Ta med egne stoler... 

• Kiosk og lodd kan betales med vipps og kontanter.  

• Lagstelt settes opp ved depot.  
 
 

Praktisk informasjon Solum: 
• Gratis parkering rett ved anlegget.  

• Tribuner.  

• Det blir loddsalg og vi aksepterer Vipps, kort og kontanter.  

• For dere som kommer med campingvogn/bobil tilbyr vi bobilparkering ved banen til Solum 
BMX fra lørdag til søndag. Ta kontakt med Rune Borgen Christensen på tlf. 970 10 601 senest 
en uke før arrangementet om dette er aktuelt, så vi sikrer tilgang til strøm. 

• For de som ønsker overnatting på hotell i Skien anbefaler vi Hotell Fritidsparken som ligger et 
steinkast fra BMX-anlegget og er Norges mest komplette aktivitetsanlegg. Badeland, 
idrettshaller og store aktivitets- og friluftsområder kombinert med overnatting og god mat - 
alt på ett sted. Besøk nettsiden på https://www.skienfritidspark.no/hotell. Gratis parkering 
og Wifi. Booking: Hotell fritidsparken, hotell@skienfritidspark.no eller 355 41 040. Oppgi 
referanse «Solum BMX» ved bestilling. 
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