
                                         TR Hagfors MS serien div2 2021 

 

Arrangör: Hagfors MS 

Datum 21/8-21 

Tävlingsplats: Tallhultsbanan 

Anmälan görs av lagledaren i Svemo TA senast 17/8-21 

 

                                Tidsschema 2021 Div 2 Norra 

Licens löses innan tävling går inte lösa på plats! 

Lagledare: Lämnar in laganmälan 09.00 –09.15 påskriven av aktuell förare. 

 Besiktning görs av 1/3 del vid ingång till Waitingzone före träning, ljudmätning 

görs av 1/3 efter avslutad träning eller närhelst under tävlingen! 

Förarmöte hålls för respektive träningsgrupp i Waitingzone eller framför startgrind 

före startträning! 

Träning Grupp A 09.45 (Totalt 20min som inleds med startträning) 

Träning Grupp B 

 Träning Grupp C 

Lagledarmöte 11.00 Skall om möjligtundvikas, vid säkerhetsfrågor tag kontakt med 

tävlingsledaren. 

Inlämning av förare till resp. kval samt för reservlaget görs till 

Sekretariatet/Tävlingsledaren 

Kval 1  11.20  15 min + 2 v 

Kval 2      15 min + 2 v 

ReservH 1    15 min + 2 v 



Paus 

A-final 1 13.15         20 min + 2 v 

B-Final            20 min + 2 v 

ReservH 2          15 min + 2 v 

A-final 2        20 min + 2 v 

 

Tävlingen är slut ca 15.15 

vid kval av reservlag justeras tidsplan därefter. 

placering på grind: se Västra serieföreningens regler 

Supervisor: Jonny Ivarsson 

Tävlingsledare: Roger Andersson idnr 39411 tel 0706273549 

sjukvårdsansvarig: Isabelle Rickardsson 

sekretariat: Kenneth  

Upplysningar: Mathias Rickardsson 0737709918. 

Covid ansvarig: Isabelle Rickardsson. 

Resultatlistor: Hämtas vid sekretariatet av lagledaren. 

Startgrind: Motfallande underlag grus 

Målgångsregler enligt SR 6.12.2.2 (minst 50% av segrarens varv avrundat uppåt) 

Övrigt: Hagfors MS följer Svemos riktlinjer och riskanalys gällande pågående 

corona-pandemi. Känner du dig sjuk, stanna hemma!  

Finns ingen tävling som är så viktig så man behöver utsätta andra för smitta. 

 

I bandepån är endast 1 mekaniker/förare tillåten och endast under pågående heat 

samt lagets lagledare. 

Vi uppmanar alla att i första hand använda sina egna toaletter i sina husvagnar. 



Sopor slängs på anvisad plats. 

Samtliga husvagnar som parkeras ska använda uppsamlingskärl för spillvatten. 

 

Då vi just nu är inne i en mycket speciell tid i och med corona så vädjar vi till allas 

förståelse och respekt för de restriktioner vi inför (Dessa kan komma att förändras 

inom kort varsel). Vi gläds åt att kunna genomföra våran tävling och därför är det 

oerhört viktigt att vi följer uppsatta regler och gör det bästa utav situationen samt 

tar det extra försiktigt på banan för att undvika onödiga olyckor. 

Tävlingen kan komma att ställas in med mycket kort varsel. 

 

Tävlingen arrangeras enligt svemos samt västra serieföreningens regler. 

 

TR har godkänts av  

Datum:___________________ 

Tillståndsnummer 64-32 

 


