
                                                    
 
 
 

 
 
 
 

TILLÄGGSREGLER LAG-SM MOTOCROSS OCH RM I MINICROSS 2019 
 
 
Svemo Tillstånds nr. 64-14  

Arrangör  Helsingborgs motocross klubb 

Datum  7 september 2019 

 

Tävlingsplats  Väla motorstadion, Välabanan Helsingborg 

Koordinater: GPS: N 56º 04.695'  E 12º 45.010' 

 

Tävlingens art Nationell 

 

Tävlings klasser  MX1, MX2 och Open (MX1 eller MX2) samt minicross Open 

 

Anmälan  LAG-SM: Samtliga lag som nomineras, anmäler sig till tävlingen                                                       
genom att senast den 20 augusti meddela följande uppgifter till                                
motocross@svemo.se 

                                       Namn, epost och telefon på ansvarig lagledare 

                                       För varje förare anges: Namn, Svemo TA id, transponder nr. och klass                                                       
                        (MX1, MX2 eller Open)   

 Minicross: Förare anmäler sig på Svemo TA 

 

Anmälningsavgift  LAG-SM: Anmälningsavgiften på 2500 kr per lag inbetalas senast                    

den 20 augusti till Svemo genom Svemo TA, Vilket där efter betalas                      

till Helsingborgs motocross klubb. 

 Minicross: Anmälningsavgiften för RM Minicross är 400 kr och betalas in 

på Svemo TA i samband med förare anmälan.  

  

Återbud/Förarbyte  LAG SM: Önskar klubb med anmält lag att meddela återbud eller byta 

redan anmäld förare i lag mailas detta till motocross@svemo.se 

 Minicross: Förare avanmäler sig själva på Svemo TA 

 

Registrering på plats  Sker i Race Office, enligt bifogad tidsplan. 
 Depån är öppen fr.o.m. 6 september kl.15.00.  
 
Maskinunderhåll/ 
Hederspriser Enligt reglemente för LAG-SM och reglemente för Minicross. 
 Lagledare för respektive lag anmäler bank konto nr. vid anmälan.                  
                                    Utbetalning sker efter genomförd tävling för LAG-SM 
 
Målgångregler Enl.SR Motocross 6.12.2 och 6.12.2.2                                                                                                          
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Tävlingsledare: Patrik Håkansson patrik.hakansson@svemo.se  070-878 39 01 
 
Bitr.Tävlingsledare: Sven Jönsson sven0435@hotmail.com 070-995 96 01 
 
Kontaktperson/info: Patrik Håkansson patrik.hakansson@svemo.se  070-878 39 01 
 
Jury Ordförande: Håkan Olsson   h.olsson@svemo.se 070-566 75 47 

Jury Ledamot  Jörgen Pettersson  jorgen.pettersson@svemo.se  070-651 66 45 

Jury Ledamot Representant från östra distriktet. 

 

Tidtagningschef Anders Ardemark 0767-71 16 92 

Resultatansvarig Anders Ardemark 0767-71 16 92 

 

Miljöombud Nils Carlbaum 070-365 13 62 

 

Banchef Gösta Jeppsson 070-745 71 23 

 

Övrigt  Se tidsplan som presenteras på Helsingborgs motocross klubbs                    

hemsida och på MXSM.nu (20/8) för information om 

maskinbesiktning/ljudmätning, förarmöte, heatindelning m.m. 

(Prisutdelning genomförs direkt efter sista heatet)                                        

Resultat anslås på anslagstavla på anläggningen. 

 

Miljö/El: Miljömatta ska användas under mc och endast miljövänliga                       

tvättmedel får användas på tvätt platsen. 

El 150 kr (220 V) per dygn, betalas på plats innan inkoppling. 

 Varje förare som vill ha el ska betala oavsett teamansluten eller ej. 

 Egen jordfelsbrytare är obligatorisk! Påkoppling av obetald el 

bestraffas med 3000kr. 

 

Tillägg: Depåtystnad 22.00-07.00. Depåmopeder, lekfordon i depån är 

förbjudna. Egen transponder ska medtagas. all körning i depån är 

förbjuden, överträdelse medför uteslutning. Att vistas på våra 

grannars område (Folkrace, gokart, mini race banan är förbjudet. 

  

Start/underlag: Jord/Grus, motfallande grind. 

 

Sjukvård: Minimum sjukvårdsutrustning, bilaga A till SR Motocross gäller. 

 Sjukvårdsansvarig för tävlingen: Thomas Nimmervoll, 0768-220690.  

 

 

 
Denna nationella tävling arrangeras enligt Svemos Nationella Tävlingsreglemente (NT), Specialreglementet 

i Motocross, Reglementet för LAG-SM och Minicross, dessa tilläggsregler och styrdokument från Svemo 

Motocrossektion. Dessa tilläggsregler har godkänts av jury ordföranden direkt i Svemo TA. 
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PM RM MINICROSS  

 
Särskilda tillägg gällande RM Minicross:  

Förarsammanträde: Samtliga Minicrossförare stannar kvar efter ordinarie förarsammanträde, för ett extra 

säkerhetsmöte. Obligatorisk närvaro för samtliga Minicrossförare!  

Träning:  

Svemo adjungerade för Minicross, kommer att bedöma om deltagande Minicrossförare är lämpliga för deltagande i 

tävling. Anses att en förare har för låg körstandard och/eller kan utgöra fara för sig själv och/eller annan förare, får 

föraren ej fortsätta sitt deltagande i resterande del av tävlingen.  

Transponder:  

Samtliga förare ska inneha egen transponder. Mycket begränsat antal finns för utlåning (150kr/st/tävling) då endast 

till medlemmar i SVEFI MK.  (Kontakta Alex Reinholdsson eller Christoffer Hildebrand) 

 

 

 

 

 


