
VÅLERBANEN SØNDAG 6 APRIL 2014 
 
 
 
Her følger invitasjon til Førertrening / Førerutviklingskurs.  
 
 Arrangementet  legges opp som et ”fellesarrangement” hvor vi alle står ansvarlig for egen doning 
og –handlinger. Kjøringa foregår på eget ansvar og alle må ta evt skader på egen kappe ( om en 
da har forsikring som dekker, er jo det fint). Min rolle blir da som en koordinator mellom dere/oss 
som deltakere og ”Vålerbanen”. 
 
NYHET: For de som ønsker, tilbys det et utvidet teorikurs under emnet 
”Kjøreferdighet på bane”. Instruktører fra Norsk Trafikkinstitutt, Vålerbanen, 
med bla Kjetil Bolneset. 
 
Kurset legges delvis opp som et foredrag med bilder og videosnutter. 
 
Dette kurset gjennomføres søndag kl 1000-1200. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Arrangementet er anerkjent av If, så om dere er forsikret her, ta kontakt, så skal det 
forhåpentligvis ordne seg med forsikrings-dekning for kurset. 
 
Arrangementet består av en teoretisk del, kjøring med og uten instruktør i bilen, samt oppfølging 
med egen-praktisering av nyervervede kunnskaper. Det blir gjennomgang av kjøreregler, flaggbruk 
og øving bla på idealspor, bremsepunkt, giring og svingpunkt, sittestilling etc.  Instruktøren (-e) vil 
være tilgjengelig for personlig instruksjon og vil kunne svare på individuelle spørsmål underveis.  
 
Antall deltakere er begrenset til omkring 30 biler. Selv om vi praktiserer ”åpen pit”,  betyr det at 
det sjelden er mer enn 10-12  biler samtidig på banen. Dette reduserer risiko og gir vanligvis mer 
enn nok banetid uten køkjøring  for alle deltakerne. 
 
Forbikjøring er kun tillatt på angitte steder. Det er forbud mot forbikjøring i sving, ”aggressiv 
kjøring” etc. Mer erfarne førere må ta hensyn til førere med mindre erfaring på banen. Dette for at 
alle skal kunne glede seg over kjøringa uten å bekymre seg alt for mye om risiko for hendelser og 
skader forårsaket av seg selv eller andre.  
 
Det vil bli en obligatorisk, teoretisk gjennomgang før kjøring og det er utarbeidet et skjema med 
kjøreregler etc,  hvor alle som skal kjøre, må signere før de kjører ut på banen. 
 
For alle som ikke har kjørt på Vålerbanen tidligere, vil det bli en egen praktisk innføring med 
instruktør. 
 
Bruk av hjelm anbefales.  
 
Husk å sjekke bla dekk, bremser og bremsevæske før du kjører. 
 
 
Sted: Vålerbanen, 2435 Braskereidfoss www.vaalerbanen.no  
 
Tidspunkt: Søndag, 6. april 2014 
 
Fremmøte / obligatorisk teoriundervisning kl 1200.  
 
Fremmøte kurs ”Kjøreferdighet på bane” kl 1000. 
 
Kjørestart kl 1300 
 

http://www.vaalerbanen.no


Instruktør: Kjetil Bolneset  
 
Det blir kjøring på banen 1300-1800.  Inkl en times ”lunsj”-pause. 
 
 
 
OBS! Arrangementet gjennomføres i tråd med kjøreregler som oversendes alle påmeldte deltakere. 
Det kan her kort nevnes at bilen skal være registrert og godkjent for kjøring på offentlig vei. Dette 
medfører bla at R-dekk er akseptert, men ikke ”slicks”. 
 
 
Deltakeravgift er 1400,-.   
 
Om det er to førere på samme  bil, betaler 2dre fører halv deltakeravgift.  
 
 
Tillegg for utvidet teorikurs 300,- 
 
Kun forhåndspåmeldte deltakere aksepteres.   
 
 
Påmelding gjøres ved innbetaling av nevnte beløp slik at dette er registrert på min konto 
senest  15.3.2014. 
 
Deltakeravgiften overføres til Kontonr 9011 10 39916. Merkes med ditt navn og ”Våler april” 
 
Send meg også en mail, slik at jeg kjapt får en oversikt over påmeldte deltakere.  
 
”Først til mølla prinsippet” gjelder og max antall deltakende biler er 30. 
 
 
Det er fint om dere skriver ut og signerer ”Kjøreregler-Førertrening”, så sparer vi litt tid.. J 
 
 
 
Gjennomføring av arrangementet er avhengig av tilstrekkelig antall deltakere. Ved evt avlysing vil 
deltakeravgiften naturligvis bli refundert. 
 
 
Overnatting lørdag-søndag. 
 
For de som ønsker det, er det reservert overnatting ved Heia hotell, som ligger ca 5 min kjøring fra 
banen. Her samles vi for en trivelig og uformell middag lørdag kveld. 
 
Middag serveres ca kl 1900. 
 
For nærmere info, se     www.heiahotell.no   
 
 
Henvis til min reservasjon, så får dere avtalt redusert pris på både overnatting og middag. 
 
 
Adresse, kjøreanvisning etc finner dere på ovennevnte link. 
 
 
 
 
Med hilsen  
Øivind Lie 
 
Mob 91619561  
Mail oeivli@online.no 
 

http://www.heiahotell.no
mailto:oeivli@online.no

