
Velkommen til Kongsberg Speedweekend 20. - 21. juni 2020  

 

Kongsberg Speedweekend er en uhøytidelig motorsykkel-sammenkomst på Basserudåsen, Kongsberg 

Motorsenter. Det er et arrangement for Motocross, Classic Cross, Supermotard, Flat Track, 

Speedway, Barnecross og Scramble / enduro. 

Det blir kjøring lørdag 20. juni og søndag 21. juni. Om en ikke kan være med på begge dager er det 

fullt mulig og bare kjøre en dag. Resultatene fra 2 dagers kjøring blir regnet sammen til premiering på 

søndag ettermiddag. Pris kr. 500,- for voksne for en eller to dager. Barn kr. 250,-. Felles innsjekk og 

betaling i klubbhuset på Basserudåsen lørdag morgen. Tidsskjema for arrangementet kommer senere 

på denne hjemmesiden. 

I Motocross, Classic Cross, Supermotard, Flat Track, Speedway og Barnecross må deltakerne ha 

kjørelisens. I Scramble kjøres det med registrerte sykler og kjørerne må ha førerkort. I motocross på 

den store banen må kjørerne ha eller leie transponder. 

Motocross: 

Kjøres på den store crossbanen på Basserudåsen. Klasser deles inn etter alder på fører. Påmelding på 

www.asenduro.com  

Barnecross: 

Kjøres på den lille motcrossbanen på Basserudåsen. Klasser deles inn etter alder på fører og 

ferdighet. Påmelding www.asenduro.com  

Classic Cross: 

Kjøres på den store crossbanen på Basserudåsen. Kjøres i egne heat sammen med moderne cross 

sykler. I utgangspunktet 2 klasser Twin Shock og EVO. Er det stor interesse for eldre klasser så blir det 

satt opp. Påmelding www.asenduro.com   

Supermotard: 

Kjøres på Supermotard banen på Basserudåsen. Deling i klasser blir evt. gjort etter behov når en ser 

påmeldingen. Påmelding www.asenduro.com  

Flat Track / Speedway: 

Kjøres på Speedwaybanen på Basserudåsen. Speedway og Flat Track kjøres samtidig, men med egne 

heat for hver sykkeltype. Påmelding www.asenduro.com    

Scramble: 

Kjøres på bilcrossbanen på Basserudåsen. Klasser for kortfjærede sykler pre 1974, langfjærede sykler 

og EVO pre 1990 og en Offroad klasse for Offroadsykler. Påmelding www.asenduro.com    

 

Vi håper du setter av denne helga som kjører eller tilskuer. Camping i depotet på Basserudåsen. 

Strøm til biler og campingvogn kjøpes på stedet. Nytt flott dusj og toalettanlegg i klubbhuset. 

Velkommen! 
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