
Smålands-cupen Enduro Just 4 fun 
 
PM för Vimmerby ms deltävling 2012-09-22 på Gnagaredalens 
motorsportområde, 
    
Tilstånds nr 70-56 
 
Väg visning: 
Från Rv 34 sväng mot Vimmerby och följ skyltarna motorstadion. 
�   Lat: N 57º 37'' 42" 
�  Long: E 15º 51'' 19" 
 
Tävlingen ingår i DM för Södra distriktet för Klass 4 och 5. De som deltager i DM skall 
anmäla det vid anmälan, motorcyklarna skall vara besiktigade enl. Trafikverket och 
även besiktigas på tävlingsplatsen. 
 
Tankning och service får endast ske på anvisad plats, miljömatta skall användas. 
Motorcyklarna måste skjutas från skylt "stanna motor" till skylt "starta motorn". 
Överträdelse medför uteslutning. 
 
Förarna skall vara uppställda i "startfållan" 5 minuter före utställd 
starttid - tider anslås på startlistor vid anmälan. 
Dubbdäck får inte användas. 
 
Startgrupp 1: Start kl.09.30 
 
Klass 1 85E0, klass 2 MX2E1/E2 samt klass 3 Enduro Girls, 2 varv körtid 
ca: 1 timma 
 
Anmälan kl 08.00 – 09.00 i klubbstugan. 
Förarmöte kl 09.10 vid klubbstugan. 
 
Förarna får själva hålla ordning på antal varv som körts. 
Samtliga förare målflaggas när segraren i startgruppen gått i mål + den tid 
startproceduren tar. 
 
Startgrupp 2: Start kl. 12.00 
 
Klass 4 Senior/Elit , klass 5 Junior,  6 varv körtid ca: 2 timmar samt klass 6 
Motion upp till 29år, 4 varv körtid ca: 1,5 timma 
Klass 7 Motion 30 till 44 samt 8 Motion 45 - 4 varv körtid ca: 1,5 timma 
 
Anmälan kl 10.00 – 11.00 i klubbstugan. 
Förarmöte kl 11.30 vid klubbstugan. 
 
Förarna får själva hålla ordning på antal varv som körts. 
Samtliga förare målflaggas när segraren i startgruppen gått i mål + den tid 
startproceduren tar. 
Prisutdelning i samband med förarmöte för startgrupp 1, hederspriser till de tre 
första i varje klass. 



Servering finns i Kiosken 
 
Tävlingsledare: Fredrik Johansson 070- 5162303 
Sjukvård: Lasse Steigård  
Banchef: Kjell Gustavsson 070-3748005 
Domare : Bo Sjövärd 070-6804947 
Upplysningar: Kjell Gustavsson 070-3748005  
 
Ansvar: Allt deltagande sker helt på den tävlandes egen risk. Svemo och arrangören 
samt dess funktionärer frånsäger sig allt ansvar för ev inträffade skador och 
olyckshändelser i samband med tävlingen. 
Om möjligt - samåk gärna till tävlingen! 
 
Välkomna till Gnagaredalen och Vimmerby MS 


