NMK-AUTOAFDELING GLÆDER SIG NU TIL AT DER MÅ TRÆNES IGEN. Så skynd dig at bliver indmeldt – se
nyhedsbrev af d. 24. februar her på siden.
Vi starter med de to første træninger (begge dage trænes der HVIS vejret tillader det):
1. træning lørdag d. 20/3 – Løbsleder er Lene Andersen
2. træning lørdag d. 27/3 – Løbsleder er Jette Nielsen
Der vil være bindende tilmelding med forudbetaling SENEST onsdagen før træning og indbetaling SENEST
dagen før træning kl 22:00. ”Først til mølle”-princippet gælder.
Tilmelding via http://www.knagen.dk/online/kalendervis.asp
Betaling for medlemmer over 18 år er kr. 175,- pr. træning og kr. 90,- for medlemmer under 18 år.
Betaling kan kun foregå via MobilePay nr. 770855 eller ved en
bankoverførsel til Reg.nr. 1551 konto nr. 4120515 (altså ingen kontanter!).
Kontakt tlf.: 20853098 for spørgsmål til dette.
Husk at indløse din licens, som sammen med din indbetaling og tilmelding vil blive tjekket ved ankomst til
Nisseringen… og husk lige madpakken, da Cafeteriaet holder lukket.
Der afholdes licenskursus lørdag d. 20/3 kl. 09:00-10:00 (max 4 kursister). Yderligere information om dette
kan fås ved at kontakte Lene Andersen på tlf.: 22707670 eller på mail: nisseringen@gmail.com
VIGTIGT - ved træninger SKAL vi følge disse gældende retningslinjer:










Max 25 personer i hver zone. Vi har to ryttergårde (zoner) hvor der skal- være mindst 2 meter
mellem hver bil og en klubhus-zone. Man skal holde sig til den zone, som man bliver henvist til.
Overskrides denne regel vil man blive bortvist med det samme (toiletbesøg er selvfølgelig tilladt).
Tilskuere, sponsorer, familiemedlemmer eller øvrige interesserede har ingen adgang og dette
bedes på det kraftigste respekteres. Da vi ellers kan risikere at Politiet lukker ned for træning hos
både Auto-afdeling og MC-afdeling.
Teknisk kontrol vil foregå med mindst 15 meter mellem hver bil ved tilkørslen til kontrolstedet og
man SKAL blive siddende i bilen indtil selve kontrollen af egen bil. Man vil under kontrollen blive
henvist til et område, hvor man skal opholde sig under den tekniske kontrol. Instruktion om dette
gives ved ankomst.
Vask hænder grundigt og brug håndsprit, hold afstand og tag hensyn.
Bliv hjemme hvis du har symptomer på sygdom, har været ude og rejse eller er i isolation pga. en
positiv Covid-19 test.
Følg altid klubbens repræsentanters henvisninger.

Vi henviser i øvrigt til årets kalender på hjemmesiden www.nisseringen-auto.dk
Ret til ændringer til ovenstående forbeholdes.
På vegne af NMKA´s bestyrelse
Kassere - Mette Holscher
nmka_kassere@outlook.dk
Tlf.: 20853098

Formand – Gert Nielsen
nielsenmotorsport384@gmail.com
Tlf.: 21274208

