
                
 
 
 
 

Karlskoga Motorsportvecka 18-19 juni 2022 
 

Inbjudan/tilläggsregler Jetski/Aquabike-SM 2/Svenska cupen deltävling 1  
& deltävling 1 av 2 i Karls-kampen (parallell-slalom) 

 

 

Återigen har vår sport har fått det stora förtroendet att vara en del av Karlskoga Motorsportvecka. 

Tävlingsplatsen ligger i centrala Karlskoga vid Näsets badplats, Strandvägen. 

Vid tävlingsplatsen finns serveringar, camping möjligheter i depån med el, toaletter och duschar. 

 

Fredag 17 juni  19.00-21.00  Registrering & besiktning.  

      

 Lördag 18 juni  07:30-08:30 Registrering & besiktning   

     09:30 Förarmöte 
  

Söndag 19 juni   17:00 Prisutdelning     

                                                Övriga tider meddelas på plats. 
 

Nytt: 
Under lördagen kommer det att tävlas i Parallellslalom där alla nationer är välkomna.  

Parallell-slalomen inleds med tidskval som körs på slalombanan 2ggr/förare. De fyra bästa från tidskvalet i varje 

kategori kommer att delta i semifinaler & final i Karlskoga. Förare placerade som 5:a i tidskvalet kommer att få 

poäng för position 5,  = 16 poäng, 6:a 15 poäng osv enligt UIM regel 310.03 och tar då med sig dessa poäng till 

andra deltävlingen. (Karlsborg 16 juli) 

 

Från tidskvalet möts sedan 1:an & 4:an, 3:a möter 2:an i semifinaler. Vinnarna till final, de andra gör upp om 3 & 

4:e platsen. Parallellslalom körs genom direkt eliminering i två omgångar, en förare på varje bana. Efter omgång 1 

byte av bana. Vid var sitt vunnet heat kommer en tredje omgång att avgöra vinnaren. Startpositionen/bana för den 

3:e omgången avgörs genom att förare med bästa kvaltid väljer först.  

 

Tävlingen ingår i Karls-kampen där pokaler delas ut till vinnarna, tvåan och trean i varje klass när finalen avgörs i 

Karlsborg 16 juli. 

Parallellslalom-tävlingen i Karlskoga är samtidigt kvalificerande för årets SM-vecka som endast är öppen för 

svenska förare.  De fyra bästa förarna plus en reserv kommer att få delta på eftermiddagen fredagen 1 juli i SVT´s 

livesändning där kampen om SM-medaljerna avgörs i klasserna Ski GP3 och GP1, samt RA GP1 och GP4. 

 

Arrangör: Orust Jetski klubb (OJK) Ansvarig Håkan Borgström 070-5587871, email: hakan@vrab.nu 
  Tävlingsledare: Thomas Klinteberg  

  Sekretariat: Mattias Pettersson 

Rescue: Daniel Abrahamsson 

Depå & Miljöansvarig: Kristian Stenborg 

 

Klasser:   
Ski junior GP3.2+3  10-15 år                  Runabout Spark GP4 Junior   Runabout GP3  

Ski GP3                                                   Runabout Spark GP4 ladies   Runabout GP2  

Ski GP1+ladies GP1                          Runabout Spark GP4   Runabout GP1 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Regler:  
Tävlingen arrangeras enligt UIM`Aquabike reglemente samt enligt Svemo`s särregler för Svenska  

Cupen/SM 2022. Vid besiktning uppvisa miljömatta, brandsläckare, hjälm & ryggskydd, även höftskydd &  

benskydd för Runabout. Rökning förbjuden i depån. Bensindunkar skall förvaras ej synliga. 

  

Anmälan:  

Anmälan sker Senast 12 juni via Svemo`s system för tävlingsanmälan, förkortat TA. 

Länk till anmälan: tam.svemo.se 

Länk till tävlingen och tilläggsregler/inbjudan: https://tam.svemo.se/Competition/Details/13805  

 

Manual för Svemo TA till anmälan: 

https://www.svemo.se/globalassets/aquabike2/dokument/tavlingar-2022/instruktion-for-anmalan-

aquabike-ta.pdf 

 

Manual in english to register: 

https://www.svemo.se/globalassets/svemo-forbundet/service/svemo-ta/manualer/svemo-ta_manual-

16_rider_non-svemo_register_new_profile__en.pdf 

 
Om ni får problem med Svemo TA skall ni i första hand kontaka supporten: 

TA-supporten har öppet mån-fre 10.00-11.30, 12.30-15.00 

Telefon: 011-23 10 98 

E-post: ta@svemo.se (tillgängligt alla dagar, dygnet runt, svar inom 2 arbetsdagar) 

 
Om inget av ovan fungerar maila: mattias@vrab.nu, tel: 073-845 77 27 

 

Avgifter:  

Första klass 800 kr + 300 kr för extra klass.  

Junior 500 kr. 

Parallell-slalom 700:- 

500 kr i rabatt vid anmälan till flera klasser 

Efteranmälan dubbel avgift. 

 

Klasser kan slås ihop eller strykas om antalet anmälda inte anses tillräckliga. Strykna klasser meddelas på 

OJK.se senast 14 juni. Övrig info på förarmötet.  

 

Vid ankomst:  

Depån öppnar  fredag 17 juni kl. 15:00 

Ingen parkering/uppställning får ske utan att OJK personal har kontaktats på plats.  

Har ni större ekipage meddela gärna detta vid anmälan. 

 

Boende förutom camping i depån:                                                                             Välkomna !  
Google       
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