
INBJUDAN och TILLÄGGSREGLER för nationella Battle of Veklings, Endurotävling typ 2

ARRANGÖR: Battle of Vikings SF
Organisationskommitté: Morgan Rosell, Mia Johansson 
Tävlingsledare: Morgan Rosell, info@battleofvikings.se, 0703702045
Supervisor: Tomm Holm
Säkerhetsansvarig: Jens Wern
Miljöansvarig: Milena Rosell
Ansvarig för Covid-19 restriktioner: Emma Andersson
Tillståndsnummer: 70-243
Datum: 21/8 2021
Tävlingens art: Nationell Typ 2 med naturligt lätta och svåra partier. 
Tävlingsplats: Kinkhyttan mellan Örebro och Karlskoga. Pilat från Lekhyttan vid E18.
Klassindelning: Max 250 förare totalt. Priser till topp fem i klass 1, 2 och 3, inga pokaler i motion. 
Eventuell sammanslagning av klasser kan ske.
1. Senior (Elit/Senior), 2. Junior 3. Dam 4. Motion
Anmälan: Startavgift 600: ‐. Sker via Svemo TA från 5/7 och senast 11/8 kl 23.59 och anmälan är giltig 
först när betalning är gjord. Anmälning/betalning efter 11/8 medför en extra avgift på 200:‐. Vid återbud 
senast 11/8 återbetalas avgiften minus en adm. avgift om 150:‐, återbud därefter innebär endast 200 
kronor tillbaks. Vid inställd tävling återbetalas avgiften minus en adm,avgift om 150:-.
Avanmälan: Sker till via Svemo TA.
Licens: Endurolicens gäller, crossförare köper tilläggslicens Enduro på Svemos
hemsida, gäller även tillfällig licens.
Förarmöte: Kommer inte hållas, senaste nytt presenteras via PM vid sekretariatet.
Upplägg: Tanken med tävlingen är att den ska ses som ett litet äventyr och inte som en tempotävling. Här 
är det inte en bred bana där ni kan dra femman fullt. Ni bör ha ett lugnare tempo och vara beredda på lite 
utmaningar. Stora delar av stigarna är nydragna och går genom vacker natur.

Lördag 21/8 kl 10 går starten för klass 3 och 4. De ska köra så många varv de hinner på två timmar, sen 
tillkommer 60 minuter i respit för att fullfölja det sista varvet. Banan består av nydragna spår som går 
genom varierande terräng. Spåret är markerat med både plastband och pilar men utöver det kan det vara 
okörda spår. Det finns några svåra sektioner men under denna tävling får förarna ta hjälp av funktionärer. 
Banan är svårare än tex Stångebro men lättare än Battle of Vikings. Det kanske även förekommer 
alternativa spårval vid de svåraste sektionerna. Tanken är att förarna ska få känna på en tuff bana inför 
eventuell start i Battle of Vikings.

Kl 14 startar klass 1 & 2. De ska köra så många varv de hinner på två timmar, sen tillkommer 60 minuter i 
respit för att fullfölja det sista varvet. Spåret markeras av plastband och pilar och nykörda spår från 
klasserna innan. Det finns några svåra sektioner men under denna tävling får förarna ta hjälp av 
funktionärer. Banan är svårare än tex Stångebro men lättare än Battle of Vikings. Tanken är att förarna ska 
få känna på en tuff bana inför eventuell start i Battle of Vikings.

Håll er uppdaterade på www.battleofvikings.se för uppdaterade riktlinjer angående Coronaläget. I 
dagsläget utgår vi från att det blir begränsningar vad gäller publik men vi uppdaterar på hemsidan om vad 
som kommer gälla.

Tidtagning: AMB-transponder (tillhandahålls ej av arrangören). Blir ev ett annat system men då 
tillhandahålls utrustning från arrangören.
Maskin: Enduro eller Motocross mc, även oregistrerade mc. 
Däck: Enduro eller Motocross, EJ trial.
Utrustning: Enl SVEMO reglemente.
Besiktning: I enlighet med riskbedömning av aktuellt Covid-läge
Depån: Öppnar lördag morgon kl 7. Tänk på att ha brandsläckare på er serviceplats. 
Miljömatta är obligatorisk vid all uppställning av mc i depån! Toaletter finns på området.
Assistans: All utomstående assistans på banan är förbjuden förutom den som arrangören tillhandahåller. 
Hjälpande funktionärer har västar så det framgår klart och tydligt vilka förarna får ta hjälp av.
Bränsle: Kommer ej att tillhandahållas av arrangören. Tankning av MC skall ske på anvisad plats och 
ovanpå en miljömatta.
Prisbedömning: Den som kört flest varv på minst tid inom tidsramen vinner.
Prisutdelning sker i direkt anslutning till målgång med förbehåll på att protester kan lämnas in enligt 
reglerna.
Resultatlista: Anslås snarast då samtliga förare är i mål vid sekretariatet.
Protester: Ska ske enligt SR 8.9 samt NT 15.1
Ansvar: Allt deltagande sker på egen risk. SVEMO, Battle of Vikings SF och tävlingsledningen frånsäger 
sig allt ansvar för under tävlingen inträffade skador eller olycksfall. Denna tävling hålls i full 
överensstämmelse med SVEMO:s regler och dessa TR som granskats och godkänts av SVEMO.

http://www.battleofvikings.se

