
PM 1  
Varmt välkomna till Battle of Veklings!

Här kommer senaste uppdateringarna om tävlingen som körs 21/8.


Startlista kommer ut nu till helgen.

Siffror på hojarna fixar ni själva. Gul bottenfärg för klasserna Motion och Senior, grön för Junior 
och lila för Damklassen.

Ni kommer få nummervästar av arrangören som skall bäras under hela tävlingen. De delas ut vid 
startområdet på tävlingsdagen.


Ni behöver ingen transponder! Battle of Veklings är till för er som vill testa på lite tuffare enduro 
och då är det många som inte har en egen transponder. Vi kommer köra med ett manuellt system 
som kommer ligga Live så alla kan se hur det går. Länk till det kommer innan tävlingshelgen.


Starten sker med avstängda motorer. Ca 150 meter lång startraka innan ni kommer ut på banan.

Banan är inte pilad och ni ska följa spåret och hängande plastband. Spåret är uppkört så ni tydligt 
ser var det går. På en del tuffare ställen är det helbandat och det är för att ni inte ska missa ett 
roligt avsnitt. Det är absolut förbundet att avvika från spåret! Där det inte är bandat skall spåret 
följas. Vid avvikelser från banan blir ni avplockade ur tävlingen vid varvning. Det är viktigt att hålla 
sig till banan för det sportsliga men även för våra tillmötesgående markägares skull!


Dam och Motion startar kl tio. 

Senior och Junior startar kl 14. Banan bandas om lite mellan starterna och Senior och Junior kör 
några avsnitt mer än de tidigare klasserna.


Prisutdelning sker direkt vid målgång när de fem första i varje klass (dock inte Motion som kör 
utan priser) kommit i mål.


Covid-19 fortsätter att begränsa vår verksamhet och vi hoppas på förståelse för de åtgärder vi 
gör.

Varje förare får ta med sig max en mekaniker (ingår i startavgiften).

Andra medföljande måste köpa entrébiljett.

Publikantalet är begränsat till 600 och för att veta hur många som är på området kommer 
förköpsbiljetter att säljas. 

Inget förarmöte, nytt PM kan delas ut i samband med uthämtning av nummervästar.

Det blir stickprovsbesiktning av motorcyklarna.

Håll avstånd till andra förare och stanna hemma om ni har sjukdomssymtom.


Med vänlig endurohälsning

Battle of Vikings SF

Tävlingsledare Morgan Rosell



