Krutcupen Junior team 2002
Nu släpper vi platserna till Juniorteamet
med krutcupen som bygger på 3 grundpelare.

•

Aktiv Säkerhetskörning. Med detta koncept som blir din ungdom väldigt duktig

•

Social gemenskap. Detta är ett team uppbyggd på unga människor som de flesta aldrig

•

Tekniskt kunnande. Att meka bil ingår i detta och kunskap är aldrig tungt att bära. Det

bilförare oavsett startnivå. Vi kommer varva tävling med körkurser på säkerbana och med
olika bilar vilket vi ser som bra lärdom att pröva både Rwd , Fwd manuell , automat osv
har träffats tidigare och som genom teamet bygger flera bra värdegrunder. Vi vinner som ett
team , kör som ett team , och bygger relationer för livet.
skapas ordning & Reda , Arbeta under tidspress , byta däck , kolla oljor , byta bromsar etc.
Vi kommer ha mekaniker i teamet men en medvetet lat mekaniker? Ungdomarna ser vi har
en vilja att lära sig och engagera sig nu får de chansen under övervakande lugna ögon.

Paketet innehåller 5 tävlingshelger under 2022
Välj själv Datum
Tierp Arena 30-1 Maj , 28-29 Maj 3-4 Juli 28-29 Augusti 24-25 September 30-31 Oktober
Sviestad Linköping 9-10 April 7-8 Maj 20-21 Augusti 15-16 Oktober

Förarpaketet
Allt ingår ?
Lån av hjälm , overall , Nackkrage förarlicens och försäkring
Bil självklart och tävling under 30 minuter per tävlingsdag
Bensin , Däck , Transport av bilen till banan , Service ingår.
Pris 4,995 Kronor 2022
Man kan välja 2 körningar för 9,995 2x30 minuter per dag.
Under den tiden man inte kör ges möjlighet att vara med i funktionärsgruppen för bla STEC.
Samt. Vill man köra mer än 5 dagar kostar varje dag 995 kr
Vi ser fram emot 2022
och hoppas detta paket kan passa dig som inte vill lägga tiden i garaget utan komma till banan och
vara redo för race. Ålder 13-20 år passagerarstol för ev vuxen medåkning finns
Frågor , tankar , förslag , samverkanspartners kontakta oss gärna på.
Www.krutcupen.se
krutcupen@krutcupen.se
070-798 23 78

