
 

 
 
 
 
 

Inbjudan och tilläggsregler för 5:e deltävlingen  
Knobby Swedish Youth Enduro Championship 

Lördag 2020-10-10 

Denna tävling hålls i full överensstämmelse med SVEMO:s nationella tävlingsreglemente 
och gällande specialreglemente Enduro, samt dessa tilläggsregler som granskats och 
godkänts av för tävlingen av Svemo utsedd Supervisor 

Arrangör:  Tidaholms MK, Lilla Kleven 4, 522 91 Tidaholm. 
https://idrottonline.se/TidaholmsMK-Motorcykel/ 

Tävlingsdatum: Lördagen den 10 Oktober 2020. 

Tillståndsnummer:  70-7.   

Tävlingens art: Typ 1 Internationell på pilad bana. Öppen för tävlande med 
oregistrerad motorcykel. MC körkort krävs inte. 

Tävlingens status: Internationell, Ungdoms SM Enduro. 

Org.kommitté: Anders Hjerp, Anders Jansson och Anders Friman. 

Tävlingsledare: Kenneth Rundberg, 070-5159170,  krcnc.se@gmail.com . 

Bitr. tävlingsled: Anders Jansson. 

Banchef: Anders Friman, John Ider. 

Supervisor  Fredrik Johansson. 

Säkerhetschef: Marcus Lind. 

Miljöansvarig: Rasmus Melin. 

Sjukvård: 2 sjukvårdslag finns på plats vid klubbstugan. 

Depåplats: Tidaholms MK  WGS8458°8'34.5"N 14°4'46.7"E . 

Anmälan: Via Svemo TA senast onsdag 30 September 23:59. 

Anmälningsavgift: Alla klasser 600 kr. Samtliga avgifter betalas i samband med 
anmälan i Svemo TA och anmälan till tävlingen räknas inte som 
godkänd förrän startavgiften är betald. 

Efteranmälan: Erbjuds i mån av plats, efteranmälningsavgift 200 kr. 

Återbud: Lämnas via Svemo TA, vid återbud återbetalas anmälnings-
avgiften minus 100 kr. Om återbud inte lämnas i tid sker ingen 
återbetalning. Vid inställd tävling återbetalas anmälningsavgiften 
minus 100 kr. 
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Avlysning: Vid omständigheter som arrangören inte råder över kan tävlingen 
ställas in/avlysas Detta meddelas genom Svemo TA. 

Klassindelning: Enligt SR Enduro och bilaga E. 

 USM1: Motorcyklar tillhörande E0. 
 USM2: Motorcyklar tillhörande E1. 
 USM3: Motorcyklar tillhörande E1 eller E2 samt från 18 år E3.  
 USM D1 Motorcyklar tillhörande E0. 
 USM D2 Motorcyklar tillhörande E1, från 16 år E2 och från 18 år E3. 
 Öppen Dam Motorcyklar tillhörande E1-E3. 
 
Max antal: Max 150 startande. Gallring sker i klassen Öppen Dam i första 

hand om detta skulle behövas. 

Första start:  10:00, 3 förare per minut. 

Startordning: Enligt PM. 

Banan: Banan består av 3st specialprov/varv och mäter ca 15km.  
USM D1 kör 3 varv, USM1/USM2/USM D2/Öppen Dam 3 varv + 
2SP. USM3 4 varv. Antalet varv kan komma att ändras och 
meddelas slutligt i PM. 
Banan offentligörs fredag 9/10 kl:10:00 vid SEC Bussen. 

Startbekräftelse: Startbekräftelse publiceras på www.endurosm.se . 

Utrustning: Enligt SR Enduro. AMB / Mylaps MX transponder används vid 
tidtagning. Förare håller med egen transponder. Det är förarens 
ansvar att se till att transpondern är rätt monterad och att den är 
funktionsduglig under hela tävlingen. 

Depå:  Depåområdets grindar öppnar torsdagen 8 oktober kl 18:00. 

 Vid parkering utan anvisning av depåfunktionär kan ni bli ombedda 
att flytta om husvagn och bil. 

 Depåtystnad gäller efter klockan 22:00. 

 Depån är liten så följ de anvisningar som ges av funktionärerna.  

 Depån är stängd för biltrafik under pågående tävlingstid. 

 Vill ni stå samlade måste ni komma gemensamt då det inte finns 
möjlighet att reservera upp yta. 

Adm. anmälan: Anmälan sker vid klubbstugan. Öppettider för anmälan fredag 9/10 
kl. 17:00-19:00 och lördag 10/10 07:30-09:00. Ta med transponder 
för kontroll. Vi påminner om att medföljande vårdnadshavare enligt 
SR Enduro 2.1.7. 
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Förarmöte: Inget förarmöte sker på plats. Information delges i PM och anslås 
på röda tidtagningsbussen samt på www.endurosm.se . 

Besiktning: Fredag 9/10 kl. 17:00-19:00 och lördag 10/10 07:30 till 9:00 vid 
klubbstugan. Anmälan skall ske före besiktning.  

 Hjälm ska ha synlig märkning som visar att den är godkänd enligt 
NT8.1 och Bilaga D. 

 Ryggskydd ska vara märkt i enlighet med NT8.3. (EN-1621-2 
Level 1 eller 2) 

Ljudmätning: Ljudmätning görs i samband med besiktning på 1/3 av startfältet. 
Information om ljudmätning fås vid anmälan. Dessutom kan 
stickprovskontroller genomföras under tävlingen. 

Rekognosering: Vid denna deltävling tillämpas också regeln SR Enduro Bilaga B 
pkt. 4.9. Rekognosering av tävlingsbanan får ske tidigast 24 
timmar före första start, d.v.s fredag 9/10 kl.10:00. Rekognosering 
får enbart ske till fots. 

Service: Service är endast tillåten i depån, som passeras två gånger på 
varje varv. Miljömatta enligt SR Enduro 5.6.3 ska användas vid 
uppställning i depån. 

 Brandsläckare ska finnas framställd enligt SR Enduro 5.6.7. Bra 
om den finns framme så fort ni parkerat om brand skulle uppstå 
utanför själva tävlingen. 

Respittid: 30 minuter för samtliga klasser. 

Resultat: Liveresultat finns att tillgå löpande under dagen på 
www.endurosm.se .och på skärmar vid röda SEC-bussen. Slutlig 
resultatlista anslås enbart på samma media som i föregående 
mening snarast efter respittidens utgång och klockslag för detta 
anslås på den officiella anslagstavlan och meddelas också via 
högtalaranläggning. 

Prisutdelning: Snarast efter protesttidens utgång vid start och målområdet. 
Endast pristagare med servicepersonal närvarande.               
Tänkt på hålla tillräckligt avstånd. 

Priser: Utdelas till placering 1-5 i varje klass där deltagarna är mer än 15 
st. Vid färre tävlande delas pris ut till placering 1-3.                    
Alla deltagare får en minnesplakett. 
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Information: Hemsidan www.endurosm.se, Anders Hjerp 070-9266286 eller 
Anders Friman 070-6489398. 

Ansvar: Tidaholms MK har genom medlemskap i Svemo alla nödvändiga 
försäkringar som ger personförsäkringsskydd med gällande förar- 
licens. 

Toalett-dusch: Toaletter  finns i anslutning till depån. 
 Dusch kommer inte kunna erbjudas. 

Servering/Mat: Enklare Kiosk kommer finnas  med enklare förtäring 
 Korv försäljning finns under lördagen i anslutning till depån. 
 
Covid-19: Tävlande får ha med max 2 servicepersonal per deltagare. Vi ser 

helst att Ni endast har 1 person extra. Detta för att minska antalet 
personer och därmed smittorisken i den rådande Covid 19 
pandemin. 

 Depåområdet kommer att vara stängt för allmänheten. 
Tänk på ett hålla avstånd vid anmälan, besiktning, toaletter och 
servering. 
 

Viktigast av allt! 

Vid minsta tecken på symptom/sjukdom, stanna hemma. 

Personer i riskgrupperna, undvik detta arrangemang. 

Håll avstånd. 

Handhygien. 

 
 
        .Välkomna! 
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