Lycksele MK Bilsektion inbjuder till träning
Lördagen den 30/5 2020
Träningen gäller Folkrace, Rallycross, Crosskart och RacingSpecial.

Beroende på hur stort antalet anmälda så kan träningen bli uppdelad i två pass,
varje pass är maximerat till 15 deltagare inklusive en medföljare.
Blir vi 15 eller mindre körs ett pass. Vid ett träningspass gäller 10.00-13.00, och
vid två träningspass gäller 10.00-12.00 och 13.00-15.00
Under träningen kommer vi kunna erbjuda tidtagning med transpondersystem
(MyLaps Car). Vi kommer även använda Pixel ljussystem för start och flaggor.
Mer information om uppdelning av träningspassen kommer att ges senare.
Erbjudande till dig som inte är aktiv i LMK, du får betala 500 kr för senior och 300 för
junior (född 2002 eller senare). Du blir då även stödmedlem i LMK under 2020 och
får då möjlighet att vid nästa träning betala 300 kr för senior och 0 kr för junior.
Vi kommer stänga grindarna till anläggningen under träningspasset för bilar som ej är
anmälda till just detta träningspass.
Anmälan gäller för alla förare, och vill man ta med sig max 1(en) mekaniker ska
denne namnges i anmälan(även barn räknas som mekaniker i detta fall) då detta
krävs för att kunna hålla antalet under 50 personer.
Har du transponder, skriv gärna ditt transpondernummer i anmälan.
Vi måste vara strikt gällande de regler och anvisningar som finns kring Corona.
Därför kommer vi kräva att ni håller avstånd till varann i depå, toalettutrymmen etc.
Folkhälsomyndigheten har haft en dialog med bl.a. Riksidrottsförbundet och ger oss
följande direktiv och rekommendationer, som driver anläggningar för idrott.
- Den som är sjuk, även med milda symtom, stannar hemma.
- Personer över 70 år eller personer i riskzonen bör stanna hemma
- Minska närkontakten mellan personer, håll avstånd i depå och allmänna utrymmen.
- Handtvätt med möjlighet till handsprit finns på anläggningen, och vi uppmanar till
god handhygien.
- Undvik trängsel i alla former.

Anmälan sker i förväg till annaobrand@hotmail.com alt sms till 070-339 26 40.
Senast onsdagen den 27 maj kl 21.00 ska anmälan vara inne.

