
 
Välkomna till Vrigstad MK och Hagabanans Motorsportcenter 
Inbjudan och tilläggsregler för Vreksta Racet Stadion Enduro,  

3 mannalag, Iroman (solo) 4,5 Timmas körning  
LÖRDAGEN DEN 7 NOVEMBER 

 
Arrangör:  Vrigstad MK, Box 32, 576 02 Vrigstad 
 
Tävlingsdatum: Lördagen den 7 november 2020. 
 
Tävlingens art: Endurovarvlopp typ 2 banans varv ca:10 km. Oregistrerad MC tillåten. Körtid 4 timmar 

och 30 minuter. Masstart kommer att tillämpas med tysta motorer samtliga förare är 
involverade i startproceduren. Lagen bestämmer själva hur mycket varje förare kör, byte 
av förare och eventuell mc (glöm inte sätta på transpondern) sker i nedre bandepån (se 
områdes skiss) efter varvning. Iromanklass startar 2 minuter efter lagen.          

Tävlingsplats: Hagabanans Motorsportcenter, Vrigstad. Pilat från väg 127 mot Sävsjö. 

Anmälan: Åk Anmälan görs på Svemo-ta senast onsdagen den 4/11 kl. 21.00, Ingen efteranmälan. 

Klassindelning: Klass 1 Tremannalag (Max 60 lag) Lag kan bestå av licensklass Elit-, Senior-Junior 
eller E1 Ungdom 13-16år (max 2 st/lag)– förare OBS! E1 Ungdom får inte vara 
STARTMAN. Klass 2 Ironman (Max 40 förare) licensklasser Elit, Senior och Junior(Ej 
E1 Ungdom) 1 st förare. 

Anmälningsavgift: 750.-/Lag Klass 1, 350.- Ironman, Klass 3 skall betalas till Svemo-ta senast onsdagen 
den 4 november kl.21.00.  

Licenskrav: MIN: Nationell Endurolicens. Tillfällig licens löses på www.svemo.se  

Startbekräftelse: Startlista/startbekräftelse kommer att finnas på www.mx-results.com   

Besiktning: Ljudmätning enligt enduroreglementet. 

Utrustning: Enligt enduroreglementet.    

Starttid/körlängd: Masstart kl.10.00 klass 1 uppställda 5 min före start med tysta motorer. Masstart kl 
10.02 klass 2 Körlängd 4 timmar och 30 minuter, räknat från kl.10.00. 

Anmälan/Förarmöte: Anmälan 08.30 – 09.15, Förarmöte vid starten kl.09.30 

Körtid/Respittid: Efter 4,5 timma ”dras” snöret det lag som har mest antal varv på snabbaste tid är 
segrare, etc. Respittid: 20 minuter efter 4,5 timma. 

Tidtagning/ 

prisbedömning Tidtagning görs med Mylaps MX-transponder, 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. Min 1 st och Max 3 st motorcyklar får 
användas/lag. Målgång efter 4,5 timma måste utföras för att prisbedömning 
skall göras. 

Priser: Hederspriser till de fem främst placerade lagen samt Ironman klassen. 



Startnummer: Startnummer tilldelas/lag se startbekräftelse på www.vrigstadmk.se 

Tävlingsledare: Nils-Göran Hellkert  0708434368 

Bitr. tävlingsled: Mats Cedermalm 0708 56 48 76  

Supervisor: Fredrik Johansson  0761 15 12 33 

Miljöansvarig: Mats Karlsson  0708 45 51 60 

Banansvarig: Alf Wihrén  0708 76 11 47 

Sjukvård: Stefan Johansson  

Resultat/Prisutdelning: Snarast efter respittids utgång 

Upplysningar: Nils-Göran Hellkert 0708 43 43 68 

Återbud: Svemo-TA senast 201106 kl.18.00 för att få startavgift tillbaka. 

Dusch/toalett: Toaletter finns (8 st). Duschar är stängda enligt rekommendationer från 
Folkhälsomyndigheten. 

Kiosk/servering: Stängda enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten 

Ansvar: Allt deltagande sker på egen risk, Svemo, Vrigstad MK, dess tävlingsledning och 
funktionärer frånsäger sig allt ansvar för under tävlingen eventuellt inträffade olyckor. 

Tävlingen är godkänd i samråd med Kjell Ivarsson sjukvårdsdirektör kirurgisk vård Region Jönköpings län. 
 

Tävlingen arrangeras enligt Svemo reglemente för nationell tävling och har godkänts av supervisor. 
 
 
Tänk på alla rekommendationer från folkhälsomyndigheten. 

 Håll avstånd minst 1,5 meter, respektera varandra. 
 Tvätta händerna använd gärna handsprit. 
 Har du eller mekanikern (vårdnadshavare)något symtom, är du inte välkommen med din anmälan. 
 Bara förare, mekaniker och ev. målsman till förare under 18 år om inte denne är mekaniker, är välkomna. 
 Byt om vid bilen som är parkerad med lagom avstånd. 
 Efter avslutad tävling byt om och tvätta er i medhavt vatten. Dusch är inte tillgängligt. 
 Samtliga toaletter på Hagabanan är öppna, håll rent efter er när ni varit på toalettbesök. 
 Klubbstuga och kiosk är stängda. 

 

Så kan du minska smittspridningen 

 Tvätta händerna ofta 
 Hosta och nys i armvecket 
 Undvik att röra ögon, näsa och mun 
 Stanna hemma när du har minsta symtom 
 Använd handsprit 

 

VÄLKOMNA! 

            

    


