
 

UTLEIE AV KLUBBSYKLER 2021 

Snillfjord motorklubb har følgende 23 klubbsykler for utleie: 

1 stk Yamaha PW50 – alder 5-6 år 
3 stk Yamaha TTR50 – alder 5-8 år 
1 stk KTM SX-E 5  – alder 6-10 år 
2 stk Yamaha TTR110 – alder 7-12 år 
3 stk Honda CRF110 – alder 7-12 år 
4 stk Honda CRF125 – alder 9-15 år 
2 stk Yamaha TTR125- alder 9-15 år 
1 stk Yamaha YZ65 – alder 8-12 år (kan kjøres fra og med det året man fyller 8 år) 
2 stk Yamaha YZ85 høy – alder 11-15 år (kan kjøres fra og med det året man fyller 10 år) 
1 stk Kawasaki KX85-lav – alder 10-15 år (kan kjøres fra og med det året man fyller 10 år) 
3 stk Yamaha YZ125 – alder 14+ (kan kjøres fra og med det året man fyller 14 år) 

 
Klubbsyklene er i hovedsak ment som et rekrutteringstiltak for egne medlemmer. Nye utøvere 
har førsteprioritet og kan låne sykkel og utstyr gratis de 2 første treningene. 

Deretter gjelder følgende leiepriser: 

PW50/TTR50:         100,- pr. trening inkl. sikkerhetsutstyr 
TTR110/CRF110:   200,- pr. trening inkl. Sikkerhetsutstyr 
KTM SX-E 5          200,- pr. trening inkl. Sikkerhetsutstyr  
TTR125/CRF125:   300,- pr. trening inkl. sikkerhetsutstyr 
YZ65:                      350,- pr. trening inkl. sikkerhetsutstyr 
YZ85/KX85:            400,- pr. trening inkl. sikkerhetsutstyr 
YZ125:                    500,- pr. trening inkl. sikkerhetsutstyr 
 
Før en utøver kan prøve sykkel på banen må medlemskap og lisens i klubben være ordnet. 
Treningsavgift beregnes etter samme takster uansett leie eller egen sykkel.    
Ta kontakt med Jan Rune på 91876601 eller post@snillfjordmotorklubb.no hvis det er spørsmål 
om regler og priser. 
 
Snillfjord motorklubb har et ønske om at flest mulig skal få sjansen til å oppleve følelsen med å 
kjøre motocross, samt det gode miljøet. 
Vi håper og tror at med dette tiltaket så får barn og unge som har lyst til å prøve motocross en 
enklere inngangsbillett. 
 
For at den enkelte skal få en best mulig opplevelse første gang så er det en fordel at vi får et 
forvarsel slik at det settes av tid til oppfølging/opplæring. Det vil jo variere hvem som er 
aktivitetsleder på treningene. Og hvis det er en trening med mange utøvere så kan det være at 
servicen blir litt mangelfull. 
Vi vil gjøre vårt beste for at alle som besøker oss skal trives☺ 


