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Starten kommer att vara nere vid tidtagningshuset på crossbanan samt målgång 
vid målgången på crossbanan. 
Tiden börjar rulla när ni passerar transponderlinan. 
Vägen ner till starten är pilad och ni åker samma väg tillbaka efter målgång. 
Spåren går ganska nära varandra på flertalet ställen och det finns kontrollanter 
utmed banan, att gena är lika med uteslutande. 
Utmed asfaltsträckorna finns gräsmattor de är helt förbjudna att åka på. 
  
I depån finns det duschar för herrar och i källaren på klubbstugan duschar och 
toalett för damer. 
 
Klubben arbetar hårt för att följa Svemos och kommunens miljökrav så använd 
vår miljöstation samt sopsäckarna ni fick vid anmälan. 
 
Tidsschema: 

08.30 Invigning av tävlingen med nationalsången. 
09.00 Första start VRM, NRM, NDM, Bredd 
12.00 Lunch uppehåll 
13.00 Start för SM1, NM1, SM2, NM2, JSM1, JNM1, JSM2, JNM2. 
 
Alla startar i startnummer ordning.    
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The start will be next to the house for timekeeping at the crosstrack. The finish-
line will be at the normal finish-line at the track. 
The time starts running when you crosses the transponderline. 
The way down to the start is market with signs and you will go the same way 
back after finishing the race. 
The track goes quite close to each other on several places and there is 
controllers along the track, so to take a short cut is equal with excluding from 
the race. 
Along with the asphalt surface there  is grass, which is entirely forbidden to race 
on. 
 
In the pit there is shower room for men and downstairs in the clubhouse shower 
room and toilet for girls.  
 
The club is working hard to follow Svemos and the local authorities 
environmental rules. Please use our environmental station and the refuse sacks 
you got when you arrived. 
 
Time schedule: 

08.30 Opening ceremony and national hymn. 
09.00 First start VRM, NRM, NDM,  Bredd. 
12.00 Lunch break 
13.00 Start for SM1, NM1, SM2, NM2, JSM1, JNM1, JSM2, JNM2. 
 
All riders start in start number order. 
 


