
FMCK Malmö 
Tävlingsinbjudan Sydendurocupen 
Revingehed lördag 14 september 2019 

 
Cup-regler https://fmckmalmo.se/tavling/sydenduron/ 
Arrangör FMCK Malmö  1

Plats ● Revingehed, Svartahål, koordinater 55.714567, 13.421883 
● Pilat från Södra Sandby och Revingeby 

Tävlingens typ ● Typ 1, två eller tre specialprov, enklare tävling (Fastställs på tävlingsdagen) 
● Tävlingen är öppen för förare fyllda 18 år, med körkort för mc, endurolicens, 

och registrerad mc.  
Förare ej fyllda 18 med endurolicens kan delta utan körkortskrav och med 
oregistrerad mc. 

● Max 100 mc samtidigt på banan 
● Tävlingen arrangeras enligt SVEMO:s regler 

Bana ● Bitvis pilad och bandad bana 
● Bansträckning och banlängd meddelas tävlingsdagen. 

Anmälan ● All anmälan sker via Svemo TA 
● Sista anmälningsdag Fredag 6 september (för få tävlande = tävlingen inställd) 

Efteranmälan ● Möjlig fram till Torsdag 12 september kl 22.00 
Krav ● Svensk tävlingslicens, körkort, registrerad, påställd och besiktigad mc för 

samtliga 18 år eller äldre 
● Juniorer 15 t o m 17 år (ej fyllda 18) med endurolicens kan delta med 

oregistrerad mc utan körkortskrav 
● Bullbegränsning 112 dB 

Klasser och startavgift ● Klass 1-2 Ungdom 150 kr 
● Klass 3-5 Dam, Sr, Jr 300 kr 
● Klass 6-9 Motion 300 kr 
● Efteranmälningsavgift 150 kr 
● Guldhjälm ingen avgift 

Startnummer ● Val av fast startnummer för serien i Svemo TA 
● Nummerplåtar enligt Svemos enduroreglemente, SR 

Tidtagning ● AMB-transponder kommer att användas för tidtagning i alla klasser 
Lägg in ditt transpondernummer på din MC i Svemo TA 

Besiktning ● Besiktning och ljudmätning samtliga mc 
● Stickprov/besiktning kommer även att göras under tävlingen 
● Regplåt på alla reggade hojar (Miniskylt OK) 

Miljö/Depå ● Godkänd miljömatta obligatorisk för samtliga vid tankning och service 
Gäller även elverk !! 

● Miljöfarligt avfall hanteras och bortforslas själv av den tävlande 
Prisbedömning ● Enligt Sydendurocupens Serieregler 

 
Tävlingsledare Andreas Persson 070 302 63 99 
Bitr tävlingsledare Krister Gard 070 860 64 92 
Guldhjälm Anders Larsson 070 543 15 67 
Banchef Thomas Jansson 070 880 13 90 
Säkerhetschef Allan Gustavsson             070 237 68 04 
Miljöchef Johan Sandström 073 227 11 36 
  

1 FMCK Malmö förbehåller sig rätten att ställa in tävlingen vid förhållanden som vi som arrangör inte själva råder över. Meddelas på 

tävlingens sajt senast två dagar innan tävlingen. 
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Hållpunkter Guldhjälm 
50cc 
(Separat Bana) 

Guldhjälm 
65-85 cc 

Start 1 
Klass 

1,2,8,9,10 

Start 2 
Klass 

3,4,5,6,7 
Körtid 20-45min 

(enligt ÖK på 
Tävlingsdagen) 

45 min Maxtid 2 
timmar 

Maxtid 2 resp 3 
timmar 

Ankomstanmälan 
och besiktning  

08.00-08.45 08.00-08.45 08.00-09.30 08.00-11.00 

Förarmöte 08.55 08.55 10.10 12.10 

Start 09.00 09.00 10.40 12.40 

Prisutdelning 10.10 10.10 Senast 16.00 Senast 16.00 

 
 

 
 

Det här bör du tänka på inför besiktning 
 
Några av de vanligaste orsakerna till att 
mc underkänns vid besiktning i samband 
med tävling 
 

● Dina handtag är inte hela: trasiga 
eller tejpade handtagsändar 
godkänns inte 

● Dina handtag är lösa: handtagen 
ska inte gå att vrida med normal 
handkraft 

● Dina kopplings- eller bromsgrepp 
är brutna: kulan ska vara kvar, 
greppet får inte vara avsågat eller 
tejpat, gäller även om du har 
barkbusters 

● Dålig bromsfunktion: fram- och 
bakbroms ska fungera 

● Lösa hjul: fram- och bakhjul ska 
vara åtdragna 

 
  

Glöm inte/tänk på 
 

● Bullerbegränsning: 112 dB mätt 
med två-meter-max-metoden 

● Bromsfunktion: pumpa ut 
bromsarna efter att du 
bytt/skruvat på hjulen 

● Lösa hjul: glöm inte skruva åt 
hjulbultarna före besiktning 

● Glapp i hjullager: undvik haveri 
● Original registreringsskylt skall 

kunna uppvisas vid besiktning 
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