
Velkommen til Finsland Crossklubbs "Kom og Prøv" dag!
Vi i Finsland Crossklubb inviterer dere til en spennende dag med motocross- og 
endurokjøring på vår anlegg. 

Er du nysgjerrig på motocross og enduro? Eller kanskje en erfaren rytter som vil ha en 
morsom dag med andre entusiaster? 

Uansett, dette er arrangementet for deg! Lørdag 3. juni 2023 fra kl. 12-17 vil vi åpne dørene 
våre og gi deg muligheten til å prøve disse pulserende motorsportene på egen kropp.

Om prosjektet

Cultiva - Kristiansand kommunes energiverksstiftelse - ble
opprettet av Kristiansand kommune i 2000. Formålet er å
sikre arbeidsplasser og gode levekår i Kristiansand ved å
støtte prosjekter innen kunst, kultur og kreativitet.

Cultiva var i 2021 med på å sponse finsland crossklubb sitt prosjekt "kom og prøv dag". 
Klubben ble sponset med midler til innkjøp av 3 nye sykler og utsyr. 

Filmklubben i Søgne er også blitt sponset med midler, og de vil delta på "kom og prøv" dagen

for å filme arrangementet.

Hva er motocross?

 Kjøringen foregår motocross sykler på en bane med naturlige hindre som hopper, svinger og 
ujevnheter. 

Teknikk trening på finsland crossklubb



Hva er enduro?

Enduro er en form for terrengkjøring, hvor deltakerne kjører over ulike terreng som skog, 
stier og fjell.

Vi har sykler og utstyr til disposisjon, og vi vil være tilgjengelige for å gi deg råd og tips.

Vi vil være på plass med grill og kaffe, og det vil være mulig å kjøpe mat og drikke på stedet.

Deltakelse koster 50kr og betaling gjøres via vipps 

Hva må du gjøre i forkant for å være med på "kom og prøv" dagen.

1. Medlemskap i Finsland crossklubb

For nybegynnere på opplæring har klubben laget et fordelaktig rekrutterings-medlemskap 
som varer ut det første kalenderåret, som kan løses ut sammen med opplæringslisens. Er 
føreren under fylte 16 år, så er kravet fra NMF (Norges Motorsportforbund) at også foresatte 
melde seg inn. Klubben har satt følgende priser for medlemskap:

Kom og prøv-medlemskap:

Fører under 16 år: kr. 100

Fører over 16 år: kr. 200,-

Følgende punkter bør gjøres noen dager før prøvekjøring, slik at medlemskap kommer i 
orden i god tid.

Opprett en brukerprofil på https://minidrett.nif.no.
Hvis fører er under 16år, så må fører og foresatte ha hver sin konto, registrert med hver 
deres e-postadresse.

Registreringen av ny bruker kontrolleres med et oppslag mot folkeregisteret, 
personnummeret blir ikke lagret. Dersom du finnes registrert i databasen som tidligere 
idrettsutøver eller funksjonær, kan du bli bedt om å bekrefte eventuelle duplikater slik at 
disse blir slått sammen.

Trykk "Finn ny klubb", søk etter Finsland crossklubb, og trykk for å bli medlem.

Når dette er gjort, send også en e-post til ronnyspikkeland@gmail.com, og oppgi navn og 
skriv at du ønsker rekrutterings-medlemskap.

Finsland crossklubb vil da godkjenne deg som medlem, og klargjøre faktura for deg som 
blir tilgjengelig på din konto på MinIdrett - trykk på "Betaling" oppe til høyre.

mailto:ronnyspikkeland@gmail.com
https://minidrett.nif.no/


For å hente ut Medlemskortet - rykk på "Medlemskap" på MinIdrett. Dette blir tilgjengelig 
etter betaling er registrert.

Skrive ut Medlemskortet - dette må medbringes på treninger og løp for å bevise 
medlemskap.

2. Opplæringslisens - Kom og prøv
For å raskt komme i gang med å kunne kjøre, så er det laget en forenklet midlertidig 
lisensordning - "Kom og prøv" - Se NMF sine websider for en 
lisensoversikt: https://www.nmfsport.no/informasjon/utoverinformasjon/lisenser/?amp

"Kom og prøv":
Prøvelisensen får du gjennom en app. Last ned mobil-app, 
bruksanvisning; https://nmfsport.no/wp-content/uploads/2022/08/Veiledning-kom-og-prov-
lisens.pdf

Prøvelisens  fremvises Sikkerhetsleder i Finsland crossklubb, sammen med 
medlemskapsbevis. Det er denne meldingen som er beviset for at lisenstageren har 
gjennomført kjøp av en lisens. All kjøring skal foregå på merket område sammen med en 
sikkerhetsleder i klubben.

Se NMF sine websider for en 
lisensoversikt: https://www.nmfsport.no/informasjon/utoverinformasjon/lisenser/?amp

Vi gleder oss til å se deg på Finsland Crossklubb lørdag 3. juni

Hilsen Finsland Crossklubb
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