Veiledning til nye medlemmer
For å kjøre motocross må du ordne;
– medlemskap
– lisens
- treningsavgift

Du må søke om medlemskap i NMK Molde før du kommer til oss og skal kjøre. Gå inn på
www.nmk.no, trykk på «bli medlem i dag» og følg instruksene. Husk at hvis fører er under
16 år må minst èn foresatt også ha medlemskap i klubben.
Du får varsel om betalingskrav på oppgitt e-post adresse. Når dette er betalt må du huske
å skrive ut medlemskortet eller last ned Gnist app på telefonen.
-Medlemskap er gyldig ut kalenderåret.
Du må også ha bruker på www.minidrett.no. Hvis du ikke har bruker der fra før oppretter du
bare ny bruker. Husk at hvert enkelt familiemedlem må ha hvert sitt brukernavn og passord.
Dette er viktig å huske da denne innloggingen brukes på flere av sidene man må innom
etter hvert. Når du har registrert deg går du inn på «medlemskap» og velger «finn ny
klubb». Legg inn NMK Molde. Dette må gjøres for å få kjøpt lisens.
Et tips er at en foresatt legger til sine familiemedlemmer på sin bruker i etterkant slik at man
slipper å logge ut og inn ved betaling for flere personer.

-Priser medlemskap 2020;
-Senior (fra det året man fyller 18)
-Junior (til og med det året man fyller 17)
-Foresatt/ledsager og pensjonistmedlem

kr. 550,kr. 350,kr. 350,-

LISENS
Alle som skal kjøre må ha en lisens.
Første gang du skal kjøre kan du løse en «kom og prøv» lisens. Det er en opplæringslisens
som løses via SMS når du kommer på banen og er gyldig i 2 måneder fra kjøpsdato.
I løpet av denne perioden vil du få nødvendig opplæring, informasjon om, og hjelp til å søke
ordinær lisens.

Lisenser og priser 2020:

Du finner mer informasjon om de forskjellige lisenser på
https://www.nmfsport.no/lisens-2020-nytt-lisenssystem-2/

TRENINGSAVGIFT
Alle må betale treningsavgift for å bruke banen. Du kan betale for hver enkelt trening, eller
kjøpe et årskort som gjelder for kjøring på banen i Årødalen og banen på Midsund.
Faktura på treningsavgift finner du på nmkmolde.no. Ønsker du å kjøpe dagskort kan du
bruke vipps #111090
Årskort for NMK Moldes medlemmer:
5–9 år
10-12 år
13 +

kr 500,kr 1000,kr 1500,-

Dagskort:
5-9 år
10-12 år
13+

kr 50,kr 100,kr 150,-

Nye medlemmer som begynner å kjøre etter 1. august betaler halv treningsavgift
(årskort)
Når du kommer på trening skal du vise medlemskort og lisenskort til sikkerhetsleder (person
i gul vest) og passe på at du blir skrevet inn i treningsdagboken før du kjører på banen.

