
 

Välkommen till Norrahammars Motorklubb

Inbjudan och tilläggsregler för

  stafetten
Denna tävling arrangeras enligt SVEMO:s regler och dessa tilläggsregler som granskats av Svemo utsedd supervisor

Tillståndsnummer 70-52

Arrangör Norrahammars Motorklubb, Box 15, 562 21 NORRAHAMMAR 

Hemsida: www.norrahammarsmk.se 

Tävlingsdatum Lördagen den 28:e April 2018 

Tävlingens art Nationell Tävling 
Enduro varvlopp typ 2. Oregistrerad MC tillåten. Lagtävling där transpondern 
används som stafettpinne. Körtid 4 timmar och 30 minuter.  Masstart kommer att 
tillämpas med tysta motorer, samtliga förare är involverade i  startproceduren. 
Lagen består av 3 förare. 

 Tidtagning Sker med transpondrar. 1 transponder/lag som utgör stafettpinne 
(reservtransponder får användas då en förare bryter ute på banan), vid byte av mc 
skiftas transponder från mc 1 till mc 2 etc.  Målgång efter 4,5 timmar måste 
utföras för att prisbedömning skall göras. 

Tävlingsplats Norrahammars MK, pilat från E4 Torsviksmotet (N57 42 01 E14 08 23 ) 

Mer utförligare vägbeskrivning, se karta på www.norrahammarsmk.se  

Anmälan Anmälan görs via www.ta.svemo.se  
Senast lördagen före tävling kl.24.00 Ingen efteranmälan. 

Anmälningsavgift 900kr per lag  
OBS!! 400kr betalas på Svemo TA, resterande 500kr betalas 
kontant vid anmälan på tävlingsdagen
Sista  återbudsdag  för  återbetalning  av  anmälningsavgiften  är  Lördagen  före 
tävlingen. 

Licenskrav  Min: Nationell Endurolicens. Tillfällig licens kan lösas på www.svemo.se för 
enskild tävling.

Besiktning Enligt NT. 
Besiktning & ljudmätning kommer att utföras på samtliga deltagare. 112dB 2m 
Max. 



Banan Banvarvet är ca.12 km. Skogsområde med sandpartier och Crossbana. 
Körtid ca.23 min/varv

Transponder MX transponder av typ Mylaps alla klasser
Laget skall medföra egen transponder

Startnummer Startnummer meddelas i PM på  www.norrahammarsmk.se veckan innan tävlingen

Tävlingsledare Janne Largén, Norrahammars MK, 0704-783538 

Supervisor/Tillstånd Svemo Supervisor, Rolf Truls Karlsson

Säkerhetsansvarig Tommy Brandt

Miljöansvarig Dick Hermansson, Norrahammars MK 

Sjukvård Finns på anvisad plats. 

Upplysningar Tobias Sturesson, 0730-717459

Avanmälan Via Svemo ta senast 21/4

Resultat 
 
Klassindelning 

Kommer att finnas på tävlingsområdet och på www.mx-results.com 
 
Endast klubblag  
Lag bestående av tre (3) förare. OBS! Förare skall ha licens i samma klubb

 Max 100 lag
Avlysning av tävling om inte 70 lag är anmälda helgen innan tävling
Vid eventuell avlysning av tävlingen återbetalas anmälningsavgiften

Priser Pris för placering 1 till 3
1:a pris 9000 kr, 2:a pris 4500 kr, 3:e pris 1500 kr
Prisutdelning sker i samband med målgång. 

Ansvar Allt deltagande sker på egen risk. Svemo, Norrahammars Motorklubb, 
dess tävlingsledning och funktionärer frånsäger sig allt ansvar för under 
tävlingen inträffade olyckor. 

Toalett Toaletter finns på tävlingsområdet. 

Servering / Mat På området finns kiosk som serverar korv, hamburgare, godis, kaffe m.m. 

Bakgrundsfärg Enligt Svemos enduroreglemente 3.5.2 

Utrustning Enligt enduro reglementet 

Service / Depå All service och tankning sker med avstängd motor. Miljömatta är obligatorisk.

Start Kl 11.00

Anmälan/Besiktning Anmälan öppnar 07.30 och stänger 10.30 tävlingsdagen 

Förarmöte Förarmöte hålls vid klubbstugan 30min före start 

 Vi tackar våra sponsorer!
   

http://www.norrahammarsmk.se/

