
INBJUDAN och TILLÄGGSREGLER för  
Enduro Team Örebros endurotävling Knatteracet, enklare 
tävling i Enduro för Guldhjälmsförare 2018-06-02. 
 
Arrangör: Enduro Team Örebro, Lundagårdsvägen 27, 702 29 Örebro 

 
Organisations- 
kommitté 
 

Mats Billberger, L-G Andersson samt Joakim Dahlberg 
 

Tävlingsledare: Joakim Dahlberg, 070-3115751 
 

Säkerhetschef: Torbjörn Gunnarssin 
 

Miljöchef L-G Andersson 
 

Klassindelning: Klass 1: Guldhjälm 50 cc, för förare på motorcyklar max 50 cc 
Klass 2: Guldhjälm 65 cc, för förare på mc 51-65 cc. 
Klass 3: Guldhjälm 85 cc, för förare på mc 66–85 cc tvåtakt, 100-150 cc 4- 
takt. 

 
Startordning: Enligt startlista med minst 10 sekunders startmellanrum. 

Exakt startmellanrum meddelas på förarmötet. Efteranmälda startar före eller efter 
respektive klass, bestäms på tävlingsdagen. 
 

Tävlingens art: Guldhjälmstävling, enduro typ 1 maxtid, på pilad bana som köres på tid enlig nedan: 
 
Bananvarvet består av 1 SS. Antal SS som ska köras beror på väderleken och 
meddelas på förarmöte. 
 
Klass Körtid  Maxtid 

1 Ca 25 min 50 min 
2 Ca 30 min 60 min 
3 Ca 40 min 80 min 

 
Första start för klass 1 är 10:10 samt för klass 2-3 klockan 11:10. Förare som bryter 
tidigare än det angivna antalet sträckor får de körda sträckorna tillgodoräknade. 
Körtider kan komma att justeras.  
 
Banan offentliggörs tävlingsdagen kl 09:00 vid startplatsen. 
Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att göra ändringar i såväl banans sträckning 
som medelhastigheten och körtiden beroende på förhållandena tävlingsdagen. 
                                                                                                                  

Mastervarv 
 

Klass 1 kör mastervarv med start kl. 10.00, klass 2-3 kl. 11:00 

Start och målplats: Täbybanan väster om Örebro, pilat från E18 mellan Örebro och Karlskoga i höjd med 
Örebro Flygplats. 
 

Anmälan: Föranmälan på internet samt på plats. 
 

Anmälningsavgift: 150 kr, kan betals kontant på plats eller via Svemo TA. 
 



Utrustning: Enligt Svemo reglemente.  
 

Besiktning: Senast 30 min före klassens starttid. Transponder AMB MX skall vara laddad och 
monterad vid besiktning.  
 

Förarsammanträde: 5 minuter före respektive klass kör mastervarv. 
 

Service: Får endast ske inom anvisat serviceområde. 
 

Bränsle: Kommer ej att tillhandahållas av arrangören.  
 

Respittid: 0 min. 
 

Prickbelastning: Enligt SR 8.4.1. Vid lika prickbelastning särskiljs förarna genom bästa resultat på sista 
SS och därefter näst sista osv. 
 

Resultatlista: Anslås snarast samtliga förare är i mål. Online-resultat kommer finnas på internet under 
tävlingen. 
 

Protester: Enligt SR 8.9 
 

Priser och 
prisutdelning: 

Gemensam prisutdelning för samtliga klasser, pokaler till de tre första i respektive klass 
samt plakett till samtliga deltagande. 
 

Avlysning: Om inte fler än 20 st förare totalt är anmälda vid anmälningstidens 
utgång kan tävlingen komma att ställas in. Besked härom meddelas på 
hemsidan efter anmälningstidens utgång den 1/6. Vid eventuell 
avlysning återbetalas anmälningsavgiften 
 
 
Örebro 2018-05-02 
Organisationskommittén 
 

 


