
Hvordan melde seg på BMX racing løp 

1) I forkant av løpene vil dere motta en invitasjon med dato og sted for BMX racing løpet, samt 

link til påmelding i Eq timing. Linken skal ta dere direkte til det aktuelle arrangementet. Det 

er også mulig å lete etter andre BMX løp i Eq timing, f.eks ved å skrive BMX i søkefeltet.  

 

2) Velg distanse; Etter å ha aktivisert link eller ved valg av arrangement direkte i Eq timing, vil et 

«Velg distanse»  panel komme opp. Her velger man den gruppen rytten skal delta i, merk at 

barneleker er for alle ryttere under 11 år.  

 

3) Påmelding #1; I påmeldingspanelet kan man velge å melde på seg selv, andre, en eller flere 

ryttere, se under: 

 



 

4) Påmelding #2; Fyll inn personalia i skjema som gitt under – enten via pålogging «Min side» i 

Eq timing eller ved å fylle inn navn og fødselsdato direkte. Ved godkjent lisens vil personalia 

komme opp ved innfylling av fødselsdato (selv uten pålogging til «Min side»). Velg Sola BMX 

som klubb, og angi helårslisens. Ved å velge neste kommer den ferdig «bestillingen» opp. 

 

 

 

5) Bestilling; rytterens personalia, påmeldingsdetaljer, samt faktura adresse vil komme opp i en 

ferdig bestilling. Her må man godta betingelsene og klikke på «Fullfør påmelding».  



 

 

6) Bekreftet påmelding; Etter å ha fullført påmeldingen, vil en bekreftelse og faktura sendes til 

den angitte mailadressen. Fakturaen kan betales med kort eller i nettbank. Husk at fakturaen 

må betales før deltagelse på løp. 

 

7) Husk også at: 

a. For å kunne delta på løp må man ha et startnummer. Startnummeret tildeles fra NCF 

via Sola BMX, ta kontakt med Mona S. Reime på trening eller via blimed@solabmx.no 

i god til før løpet. Skiltplate og nummer koster kr 50.-.  

b. Alle må ha tegnet lisens for å kunne delta på lop, se 

http://www.solabmx.no/2015/03/husk-a-tegne-sykkellisens-for-2015/ 
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