
VÄLKOMMEN TILL NJURUNDA MK,s 

Njurundakåsan 181208 
Datum: Lördag 8 december 2018 
 
Tider:  
Anmälan 10,30-11,30 
Förarsammanträde 11:30 
Första start  12,00 
Omstart kvällsetapp: 16,30 
Ca 20,30 Prisutdelning Övriga 
Plats: Nolbybanan. 
 
Klasser:  
Bredd 
Motion 
Dam 
Ungdom E1 
 
Bana:  
Tävlingen körs som typ 1 svensk med tidkort. Då tävlingen körs som enklare tävling är max antal startande 
100st. Tävlingen endast öppen för svenska förare. 
 
Dag och kvällsetapp. 
Banan består av 2 SS/varv. 
Banvarvet tar ca. 30-40 minuter. 
 
Bredd kör 3 varv på dagen och 4 varv på kvällen. 
Motion kör 2 varv på dagen och 3 varv på kvällen. 
Ungdom och Dam kör 2 varv på dagen och 2 varv på kvällen. 
 
Antalet varv kan komma att ändras i PM på tävlingsdagen. 
   
Priser: Pokal till placering 1-3 i respektive klass.  
 
 
Mat: Serveringen kommer vara öppen hela tävlingen.  
 
Däck: Beslut om dubbdäck tas senast Onsdag 5/12. 
 
Startavgift: Ungdom/Dam 300:-, Övriga 400:-. Betalas vid anmälan direkt i TA.  
Vid återbud före tävlingens start återbetalas avgiften -50:- i administration. 
 
Efteranmälan +100:- 
 
Anmälan: Anmälan görs via Svemo TA och skall vara oss tillhanda senast den 2/12.  
 
Upplysningar: Marcus Tel: 070-533 16 41. www.njurundamk.com 
nts@telia.com  
 
Tävlingsledare: Marcus Frändén, 070-533 16 41. 
Övrigt: Tävlingen körs som enklare tävling. Även O-reggade cyklar. Siffror skall finnas på cykeln enligt 
Enduroreglementet, Startlista med startnummer kommer efter sista anmälningsdag. 
Tävlingen har dispens att köra Ungdom E1 tillsammans med övriga klasser. 
All tidtagning sker med AMB/MyLaps MX transponder!  
 
Ljudmätning kommer att ske, uttagna nummer meddelas vid anmälan på tävlingsplatsen. 
Ingen startbekräftelse kommer att skickas ut, all information publiceras på hemsidan. 
 
Startlista samt eventuella PM kommer att publiceras på hemsidan. 
 
Avlysning: Om ej 30 anmälda finns vid sista anmälningsdatum eller annan Force Majeure som arrangören ej 
kan råda över. 

http://www.njurundamk.com/
mailto:nts@telia.com
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