PM Battle of Vikings 2018 25-26 augusti
Information inför årets tävling. For English, see below.
Anmälan
• Depån öppnar kl 17.00 på fredag 24/8.
• Anmälan i depån fredag kl 18.00-21.00 och lördag 08.00-09.30. Söndag 08.00-09.00
vid sekretariatet.
• Anmälan sker på anvisad plats i depån. Anmäl er och er mekaniker, ni får
startnummer, entréband, övriga medföljande betalar entré (entréavgift kan på
fredagskvällen lösas i anmälan)
• Är ni inte med på lördagens kval men vill köra söndag måste ni anmäla er och besikta
motorcykeln innan starten där ni då startar sist av alla. Sök upp anmälan i depån!
• Ta med er transponder till anmälan.
Depå, racedepå
• Depåområdet blir på stor grusplan detta år närmare serveringen.
• Normal depåyta är 8 X 8 meter per förare.
• Miljömatta skall användas både i depå vid bussar samt i race depån/tankslingan.
• I depån finns toaletter och dricksvatten men ingen el eller dusch men ni kan bada i
dagbrottet som ligger mitt i området. Kontrollera dock noga att det inte finns vassa
föremål på botten!
• All MC-körning i depån är förbjuden
• Racedepå kommer att finnas under söndagens tävling för de som behöver serva eller
tanka hojen. Det är endast tillåtet att meka med sin mc i racedepån då denna yta tillhör
banan. Det är således ej tillåtet att köra ner vid sin buss och meka och sedan återvända
till banan.
• Elverk ska stängas av och depån vara tyst kl 22.00 och vara tyst till kl 07.00! Om du
anländer efter kl 22.00 på fredagen får du sova utanför området och besiktiga lördag
morgon.
Besiktning
• Besiktning av motorcyklarna sker fredag kväll (kl 18-21) samt på lördag morgon (kl
08.00-9.30). Vid besiktning ska startnummer vara monterat på mc:n. Medtag
ryggskydd och hjälm.
Start prolog och huvudtävling
•

Startlistor för lördagens prolog anslås på lördag morgon i depån och vid sekretariatet
(OBS! Ni startar alltså inte i nummerordning).

•

På söndagens huvudtävling startar förarna två och två var 20:e sekund enligt lördagens
kval. Den med bäst resultat får välja startspår.

Alla förare kommer erhålla ett presentkort på 24MX som ger er 25% rabatt vid ett
köptillfälle!

Tänk på att ni ska vara insatta i reglerna för tävlingen!
Här är några av de viktigaste:
- Förare får inte ta hjälp av funktionärer eller publik! Endast andra förare får hjälpa en förare.
- Ingen förare får avvika från banan med sin motorcykel. Ni får lämna hojen och hämta det ni
behöver i depån men hojen måste vara kvar på banan/racedepån.
- Förare måste alltid framföra sin egen motorcykel.
Mat under din vistelse
Det finnas matservering med alla måltider. Ni behöver inte förboka maten.
Publik kan köpa mat under helgen men frukosten finns bara för er förare. Komplett meny
finns på www.battleofvikings.se
-

Frukostbuffé lördag, söndag förare: 70 kr
Lunch 70 kr välj mellan bl. a. Vikingaburgare, Vildsvinskebab, sallader.
Middag kvällstid torsdag, fredag, lördag: Grillade rätter 150 kr – 180 kr kr

IN ENGLISH
Registration and depot
• The depot opens 17.00 Friday 24/8.
• Registration in depot will be open from Friday 18.00-21.00. Saturday 08.00-09.30 ,
Sunday 08.00-09.00 at the secretariat.
Registration is in the depot. Bring your AMB transponder to registration. You will get
your start number, race information, access card for one mechanic and for one car. Other
people pay for entry.
• You will be given a spot for your car and you have 8 X 8 meters to park on.
• There is no access to electric power in the depot and if you use a power plant you must
shut it of between 22.00 and 7.00.
• Do not ride your bike in the depot!
• Fresh water and toilets in depotarea.
• Racedepot for Sunday race. It´s only allowed to repair and refuel in the racedepot. It is not
allowed to bring your bike to
• the depot for repairworks, only racedepot.
• If you don’t participate in Saturdays prologue you be given last start position on Sunday
mailrace.
Scrutineering
•
•

Scrutineering of bikes Friday night 18.00-21.00 and also before start on Saturday
morning 08.00-9.30.
Starting number must be mounted on the bike. Bring backprotector and helmet to
registration.

Start prologue and mainrace

•
•

Startlist for the prologue is posted on the pinboard in depot and the secretariat
Saturday morning (Note! You will not start in numerical order).
On Sunday you will start two and two with 20 seconds space. Driver with best result
from Saturday chooses track.

All riders will be given a gift voucher to use at our partner 24MX!
Information about the “Duel” is in the regulations on our homepage.
This is important! You must know the rules for this race! Here are some very important
rules:
- No help zone on the whole track! Only riders can help another rider
- You must follow the track at all time! Never leave the track with your bike!
- You must always ride your own bike!
- Environmental carpet is mandatory in depot and racedepot.
There will be good food during the race, all meals are served:
- Breakfast Saturday and Sunday 70 SEK
- Lunch (burgers, salads and more) 80 SEK
- Dinner Friday and Saturday 150 – 180 SEK grill buffet.

