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Dags för 2010 år,s SEC.
 
Så är det då dags för ett nytt år. 
Förhoppningsvis blir det minst lika bra som 2009 
och helst ännu bättre. 
 
Det är otroligt roligt att teamen fortsätter växa, som 
jag sagt tidigare - det är ni som är ansiktet utåt vid 
Enduro SM. 
 
Det är naturligtvis smickrande men det kräver även 
lite av er som team. Min förhoppning är att vi alla 
tillsammans fortsätter arbetet med att visa upp en 
proffsig och SM värdig teamgata. Naturligtvis vill vi 
också se rena och snygga förare på prispallen med 
teamskjortan på.  
 
/Marcus Frändén 
SM samordnare. 

Nyheter 2010.
Vad händer då under 2009?
Årets stora nyheten för hela arrangemanget är  att det 
vi planerar för direktsändning via web TV från sam-
tliga tävlingar. Hela arrangemanget kommer följas 
med 4-5kameror och det blir bilder från såväl skog 
som depåområde. 
 
Vi arbetar också för fullt med resultatdisplayer vid 
varje mål. I första hand kommer det att bli på täv-
lingar med specialprov samt bara resultatet från det 
specifika provet, totalställningen kommer som tidig-
are att kunna ses på skärmar i depåområdet. 
 



Lite riktlinjer för teamen.
Hur stor plats?
I grundpriset ingår  70m2  yta. På djupet är max-
måttet 16m. För varje förare som tillkommer får man 
tillgång till ytterligare 3m på längden. Dessa mått är 
dock inget som är hugget i sten utan vi försöker an-
passa så alla får det ytrymme som krävs. Dock börjar 
teamgatan bli rätt lång så man kanske inte behöver 
önska 40m om man inte är i behov av det. 
 
Efter att anmälan om team har gjorts skall skiss över 
hur er depå ser ut skickas in för att underlätta plan-
eringen inför varje tävling.  
 
Beroende på hur det ser ut hos respektive arrangör 
kan dock vissa justeringar behöva göras från gång 
till gång. 
 
Hur ska uppställningen se ut?
Målet är att få en likartad stil på alla team, naturligt-
vis har alla olika förutsättningar och det tas det 
hänsyn till. 
Närmast ut mot teamgatan skall tält stå uppställda, 
önskemålet är att dess baksida är täkt för att dölja 
alla öppna lastytrymmen på servicebussarna. Upp-
ställning av buss sker bakom tältet. Om buss måste 
stå ut mot teamgatan för att få plats skall dessa 
vändas med fronten utåt! 
Inga personbilar skall finnas uppställda ut mot team-
gatan. 
 
Teamen äger rätt att ha produkter från sina sponsorer 
uppställda för visning. Om försäljning skall ske 
måste tillstånd inhämtas från respektive arrangör. Ar-
rangören har även rätt att ta ut en avgift för detta. 
 
Vårt gemensamma mål ska vara att visa upp ett 
proffsigt och välordnat yttre.

Husvagnar.
Inga husvagnar skall stå uppställd längst fram mot  
teamgatan. 
Teamens husvagnar placeras med fördel längst bak 
på teamplatsen. För att kunna planera djupet på varje 
teamplats är det viktigt att även husvagnar ritas in på 
skissen över teamet. 
 
Teammästerskap.
Varje team äger rätt att delta med ett eller flera lag 
i teammästerskapet. Varje lag skall bestå av minst 
3 och max 4 förare. Av dessa skall minst en köra i 

någon av JSM klasserna. Varje deltävling räknas 
placeringen i klassen för dom 3 bästa förarna i varje 
lag ihop, lägst platssiffra vinner. Poäng utdelas sedan 
enl. SM skalan. Teamen får fritt inför varje deltäv-
ling välja vilka förare ifrån teamet som skall ingå i 
teammästerskapet. Team som har flera lag kan skifta 
förare mellan lagen vid dom olika tävlingarna.  
 
Förare som ingår i teammästerskapet skall också ha 
sin serviceplats i anslutning till teamet. Om en förare 
i teamet blir långtidsskadad kan annan förare tas in 
i teamet utan extra kostnad, den föraren får ingå i 
teammästerskapet under förutsättning att han står 
tillsammans med teamet. 
 
Endast förare i SM och JSM kan ingå i teammäster-
skapet.

Roll Up
Varje team kommer att få en roll up som ska placeras 
i anslutning till teamplatsen. På Roll Up,en kommer 
teamloggan finnas högst upp. 
Därefter kommer porträttbild, startnr,namn och klass 
på samtliga teamförare. Därefter kommer även up-
pgifter om övriga som jobbar i teamet. Längst ner får 
varje team en plats för presentation av sin sponsorers 
loggor. 
 
Måttet på roll up,en är 80x200cm. 
 
Team som fick en Roll Up 2009 kommer 2010 bara 
få en ny banderoll att sätta i hållaren.

Resultatservice.
Liksom tidigare år kommer vi köra vårt lokala W-
Lan över depåområdet. 

Prisutdelning.
Prisutdelningen skall ju vara arrangemangets avslu-
tande höjdpunkt. Där vill vi bara se välpolerade 
förare med rena kläder. Se till att era förare på prisut-
delningen uppträder som bra ambasadörer för såväl 
ert team som för hela SM serien. 
 
På prisutdelningen finns tre mc pallar placerad fram-
för prispallen där förarens ctkel ställs upp. 
 
Hur anmäler vi vårt team?
Mer info om det samt priser finns på nästa sida.



Priser samt anmälningsinformation SEC Teamdepå 2010.
 
Grundpriset för en plats i teamdepån 2010 är 4000:-. 
I det priset ingår plats för en förare samt 1st Roll UP, plats på hemsidan där en kortare 
presentation av teamet görs samt länk till er egen hemsida. 
För varje tillkommande förare kostar det 500:-/st. 
I avgiften ingår även deltagande i Teammästerskapet.

För att anmäla ett team skickar du ett mail till marcus.franden@svemo.se

I mailet skall följande information finnas. 
 
Teamnamn
Antal förare
Kontaktperson 
Telefonnummer 
Mailadress
Faktureringsadress
Ev. fakturamärke
 
Bifoga även Teamlogga i tryckbar upplösning.

Efter att er anmälan är gjord kommer ni få ett mail med önskemål om fler uppgifter 
som skall användas till bl.a Roll Up,en. 
 
 
Teamavgiften kommer att faktureras av Njurunda Teknikservice. 
 
Moms tillkommer på samtliga priser. 
 
Har du några frågor vänligen ring 070-533 16 41, Marcus Frändén.

www.endurosm.se


