
 

 

Velkommen til NC3 og Norges Cup finale på Notodden 5 september 
 

I et spesielt år med mange nye utfordringer er NMK Notodden sammen med sine støttespillere stolte 
av å ønske velkommen til årets Norges Cup finale på Notodden 5 september. 

Dugnadsgjengen har sammen med maskiner og kompetanse fra BGT AS stått på i hele sommer og 
høst for å lage den beste versjonen av banen vi har hatt på Notodden frem til nå. Flere svinger er lagt 
om, det er bygget en helt ny sløyfe, og det er mange nye hopp og utfordringer. Det er laget et nytt 
publikumsområde som gir oversikt over 90% av banen og det er laget egen parkering for privatbiler 
for å bedre plassen i depot. For de minste er også barnebanen oppgradert og pusset opp med trygge 
sikringsgjerder og utfordrende partier. Gled Dere! 

Etter at 2 runder er gjennomført i Norges Cup 2020 er alle 3 NC klasser (Quad Open, Quad Dame og 
Quad Junior) tellende sammenlagt. NMK Notodden sine støttespillere synes dette er så bra at de har 
gravd dypt i budsjettene sine og overøst oss med premier og gaver for å fylle startgrindene på 
Notodden.  

I tillegg til ordinær premiering vil følgende sponsorpremier bli delt ut for NC 3 Notodden: 

Quad Open, Quad Dame, Quad Junior: 

1 plass: Gavesjekk på 2500.- sponset av BGT AS  

2 plass: Gavekort på 1000.- sponset av NORSK MASKINUTVIKLING AS 

3 plass: Gavekort på 500.- sponset av NORSK MASKINUTVIKLING AS 

Holeshot premier i alle NC klasser sponset av: TESS 

I tillegg har våre støttespillere gitt oss mange gaver som vi kommer til å dele ut under premie 
seremonien til alle klasser. NMK Notodden har inngått et samarbeid med Pizzabakeren som vil være 
på plass hele lørdagen. Vi har også hyret inn Norges beste Speaker – Atle Olsen for å lage god 
stemning og lede oss gjennom heatene og resultatlistene. 

Vi har strenge restriksjoner i forhold til korona. Allikevel mener vi at idrettsgleden og samholdet er så 
viktig at vi ønsker å invitere til Gratis treningssamling med instruktør på søndag kl 0900 – 1100. Dette 
er for alle som ønsker uansett klasse. Det vil også bli mulighet for ordinær trening etter kirketid kl 
1200 – 1500. 

Arrangementet er for utøver og mekaniker. ALLE som er inne på området fra Fredag til Søndag må 
være registrert i Mita med navn og mobilnummer. Det vil bli utført kontroll ved ankomst.  

 

NMK Notodden sammen med våre støttespillere ønsker alle hjertelig velkommen til en fartsfylt helg 
på Notodden 5 og 6 september. 

 

VELKOMMEN 



 

 

 


