
 
 

 
 

Svemo Tillståndsnr: 71-14 

Status: SM - Internationell, 

Arrangör:  Nyköpings Motorsällskap NMS 

Datum:  29 september 2018 

Tävlingsplats:  Svansta Motorstadion Nyköping 

Avfart 134 från E4,  Påljungshage, Nyköping 

Följ skyltning “ Motorstadion” 

  

Tävlingsledare: Madde Englund 

 

Supervisor: Henrik Lettesjö  

 

SM Klasser:  Senior fri kubik:   Rött, Blått, Grönt, Vitt   

  Junior 125cc max 21 år:   Blått, Grönt, Vitt   

  Ungdom 80cc max 16 år:  Grönt, Vitt  

 

Anmälan:  Anmälan och betalning av anmälningsavgift till tävlingen kan endast 

göras via SVEMO TA  

 

Anmälning: Ordinarie pris fram till  22 september kl 23:59 

Sedan efteranmälningsavgift , anmälan stänger 25 september 23:59 

 

 

Anmälningsavgift: 400 kr, efteranmälningsavgift + 400 kr. 

 

 

Återbud:  Anmäld förare som ej kan delta på tävlingen ska avanmäla sig i   

Svemo TA. När avanmälan sker innan 22 september återbetalas  

anmälningsavgiften (-100kr i adm.avg.) från TA. Sker avanmälan  

senare, hanterar respektive arrangör eventuell återbetalning manuellt. 

 

 

 

Registrering på plats:    Sker i Serveringen/klubbhuset Lördag 08:00 – 09:45 

 

Tävlings väst: Tävlings väst till förare och minder fås vid anmälan.  Minder mot  

uppvisande av licens.  

 

Västarna returneras i starten tillsammans med klippkortet.  
 

Ej återlämnade VÄSTAR innebär att ekipaget ej har slutfört tävlingen. 

Förlorad väst debiteras med 500kr 

 

 

http://www.ta.svemo.se/


 

 

 

 

 

 

Banan: Banlängd: 3.5 km   Antal Sektioner: 10. Antal Varv: 3  

Ungdom Grön, Vit    Antal Sektioner: 10 Antal Varv: 2  

 

Körtid: 5 tim + 20 min:  

 

Resultat: Resultat anslås på anslagstavla vid starten. 

 

Prisutdelning: Delas ut i alla klasser och spår. 

Direkt efter protesttidens utgång. 

 

 

 Miljö/Säkerhetskontroll: Miljömatta enligt Svemo Nationella Tävlingsreglemente ska användas  

under samtliga tävlingsfordon vid uppställning i depå. 

  Säkerhetskontroll/Besiktning görs vid starten. 

 

Information: Biträdande tävlingsledare Hans Dahlberg 070-217 99 47 

 

 

Övrigt: Körförbud med MC på området gäller fredag 16:00 - lördag 8:00 

Servering finns i  klubbstugan . Toaletter och duschar finns i klubbstugan 

El finns mot avgift på 100:-, beställs och betalas på plats. 

Möjlighet att tvätta MC finns i depån, rekommenderas egen högtryckstvätt. 

 

 

Tider  Lördag 

Race Office (Anmälan)  08:00 – 09:45 

Förarsammanträde  09:45 

Första start  10:00 

 

 

Denna internationella tävling arrangeras enligt Svemos Nationella Tävlingsreglemente (NT), 

Specialreglementet i Trial samt dessa tilläggsregler och styrdokument från Svemo 

Trialsektion. 

 

 

Dessa tilläggsregler har godkänts av supervisor direkt i Svemo TA. 

 

 


