
Karlskoga SuperEnduro 2018 

INBJUDAN / TILLÄGGSREGLER 
 

Denna tävling hålls i full överensstämmelse med SVEMO:s nationella tävlingsreglemente, 

gällande 

Specialreglemente Super Enduro, samt dessa tilläggsregler som granskats och godkänts av 

SVEMO Supervisor. 

TILLSTÅNDSNR: 70-171. 

ARRANGÖR 

Karlskoga enduro Klubb. 

TÄVLINGPLATS 

 Nobelhallen, Norrleden 2, Karlskoga    GPS koordinater:  59.337873, 14.520139 

TÄVLINGSDATUM 

Lördag 16 Juni 2018. 

ORGANISATIONSKOMMITTÉ 

Dennis Kämpe, Fredrik Nyborg, Robert Löfstrand, Tryggve Ramstad. 

TÄVLINGLEDARE 

Ulf Broström, 070 382 06 13, ulf.brostrom@karlskogabredband.se 

SÄKERHETSANSVARIG 

Christer Axelsson, 073 446 41 12, christer_kek@live.se 

MILJÖANSVARIG 

Olle Jansson 070 2580750, olle.janson46@telia.com 

SVEMO SUPERVISOR 

Kenneth Rundberg 

TÄVLINGENS ART 

Enklare form av SuperEnduro, hindren är av enklare nivå än tex VM. 

TÄVLINGSBANA 

Banlängd ca 300m med 7-8 extremhinder. 

TÄVLINGSKLASSER 

Elit:   Licens Elite, Junior, Senior kör samma klass. 

Motion:  Licens: Junior, Senior 



Max antal deltagare per klass 60, Först till kvarn. 

LICENSER 

    Endurolicens krävs, Förare i annan gren som skall deltaga måste lösa tilläggsgren hos Svemo. 

GENOMFÖRANDE 

Tidsträning 15min 12 förare åt gången, Kvalheat 3 varv och 3 finalheat för de 14 som kvalat till 

final, varje finalheat 6varv. 

Tävlingen är öppen för såväl registrerade som ej registrerade motorcyklar. Ej mc-körkortskrav. 

Minst ett fullföljt varv är resultatgrundande med placering i resultatlistan. 

Kvalificeringsheat genomförs med max 12 förare per heat och finalheat med max 14 förare per 

heat. 

Varje förare kommer ha möjlighet till 15 minuters träning med tidtagning vid ett träningspass, 

schema för detta finns vid plats raceoffice på tävlingsdagen . 

De tävlande delas upp i tre träningsgrupper A, B och C för att genomföra träningen med 

tidtagning. så att högst rankad förare placeras i grupp A, därefter i B, C, A, B, C o.s.v. 

Efter träningen med tidtagning görs en totallista med den bästa varvtiden för varje tävlande från 

alla träningsgrupper och träningspass, från vilken de 36 främsta sedan går vidare i tävlingen och 

delas i tre kvalificeringsheat, där den snabbaste tävlande placeras i heat 1, tvåan i heat 2, trean i 

heat 3, fyran i heat 1 o.s.v. 

 

Placeringarna 1-4 från respektive kvalheat går till final, samt 2stycken wildcard utvalda av 

tävlingsledningen. 

De 14 finalkvalificerade tävlande kör sedan tre finalheat. 

Antalet annonserade varv i kvalificerings- och finalheaten kan ändras efter tidsträningen. 

Före start av heat sker alltid uppställning i väntzon. 

 

Poängsystem enligt Bilaga G, Tävlings SM SuperEnduro 

 De 14 tävlande i finalheat erhåller poäng från varje finalheat enligt följande: 

Placering  1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14            

 Poäng  20  17  14  11  10  9    8    7   6     5     4     3     2     1 

Segrare är den tävlande som erhållit högst sammanlagd poäng från de tre finalheaten.  

 I händelse av att två tävlande hamnar på samma poäng avgör flest antal 1:a placeringar  



o.s.v. Om tävlande inte kan skiljas på detta avgör placeringen i det 3:e finalheatet och om inte detta 

skiljer de tävlande, placeringen i det första finalheatet. 

 

Startuppställning och start: 

Kvalificeringsheat: I ordning enligt resultaten från tidsträningen. 

  

Finalerna: Final 1 och 3 enligt placering i kvalificeringsheaten .  

Final 2 i omvänd ordning mot final 1 och 3. 

Starten sker med gående motorer med max 12 (14 för finalerna) tävlande på startgrinden. 

 När skylten ”1 minut” visas kan inga fler tävlande köra fram och inta sin plats vid startgrinden 

och de tävlande är under startens kontroll. 

När alla förare är uppställda vid startgrinden visas skylten ”15 sekunder” i 15 sekunder. 

Därefter visas skylten ”5 sekunder” och startgrinden kan falla inom 5-10 sekunder efter att 

denna skylt har visats 

STARTORDNING/HEATINDELNING/FÖRARSAMMANTRÄDE 

08:45 Förarsammanträde vid RaceOffice, samtliga förare är skyldiga att närvara. 

09.00-11:00 Tidsträning (Startordning anslås vid raceoffice från kl 8:30) 

12:00-15:00 Kvalheat 

15:00-17.00 Finalheat 

VÄNTZON 

 Förare ska befinna sig i väntzon senast 3 minut innan angiven starttid  

 

RESPITTID 

- Målgång i respektive heat måste ske senast 2min efter att segraren gått i mål. 

START 

Starten sker med gående motorer med max 12 (14 för finalerna) tävlande på startgrinden. 

SERVICE 

Service enbart tillåten på anvisad serviceplats. 

Miljömatta enligt SR.Enduro 5.6.3 obligatorisk vid all service och uppställning av mc inom 

tävlingsområdet. 

UTRUSTNING 

Enligt SR Enduro och NT. Transpondertidtagning sker med  AMB MX transponder. Föraren skall 

medföra egen transponder och ansvarar själv för att den är laddad och fungerande. 

RACE OFFICE/ANMÄLAN TÄVLINGSDAGEN 

Anmälan 16/6 tävlingsdagen 07:00- 08:30. 



MASKINBESIKTNING 

Samtliga deltagande motorcyklar skall genomgå en maskinbesiktning. 

Ljudmätning enligt reglementet 2 meter max 112 db, stickprov min 30%. Besiktning sker i 

anslutning till Race Office med samma öppettider. 

ANMÄLAN 

Via Svemo TA 

Anmälningstiden går ut 2018-06-12  kl.23:59. 

Var noga med att ange transpondernummer i samband med anmälan på Svemo TA. Detta för 

att slippa onödig hantering med detta tävlingsdagen. 

 

ANMÄLNINGAVGIFT 

Elit 300:- 

Motion 300:-  

Betalas i samband med anmälan i Svemo TA.  

Efteranmälan kan göras , anmälningsavgift 300:- + efteranmälningsavgift 200:- 

STARTBEKRÄFTELSE 

Löpande via Svemo TA 

ÅTERBUD 

Återbud enligt SR.Enduro 4.10.3. Lämnas via Svemo TA fram till 180612 därefter till Robert 

Löfstrand 070-1810154. 

Om återbud meddelats innan 20180612 återbetalas startavgiften minus en expeditionsavgift om 

150 :-. Vid ej meddelat återbud enligt ovan tillfaller hela startavgiften arrangören.  

RESULTAT 

Anslås löpande på den officiella anslagstavlan vid Race Office snarast efter respittidens utgång 

för respektive start/klass dock senast kl 18.00 på tävlingsdagen.  

Slutresultatlistor läggs även ut på www.karlskogaek.com 

PRISER/PRISUTDELNING 

Prisutdelning ca 17:30 

Pokaler till pallplaceringar 

UPPSKJUTANDE/AVLYSNING AV TÄVLING 

Vid färre än 30 anmälda 2018-06-12 eller om händelse inträffar som arrangören ej råder över 

kan tävlingen ställas in. Besked om tävlingen ställs in meddelas på hemsidan 

www.karlskogaek.com senast 2018-06-14. Vid inställd tävling återbetalas startavgiften minus 

expeditionsavgift 150:-. 

 



PARKERINGSDEPÅ 

Parkeringsdepå/Camping för deltagare finns i direkt anslutning till anläggningen. 

INFORMATION 

För övrig information: www.karlskogaek.com 

VÄLKOMNA TILL KARLSKOGA SUPERENDURO 2018 

Org.kommittén 

 


