
Regler för Battle of Vikings ”Korståget” 
Korståget är en serie där fem deltävlingar är planerade att ingå och med inriktning på 
extremenduro. 

Tävlingsdatum:  
9 april, Battle of Veklings, Kinkhyttan. 
7 maj, Battle of Darkness, Karlskoga. 
15-16 juli, Battle of Vikings, Kinkhyttan (eller annan plats nära Örebro). 
13 augusti, Battle of Kilsbergen, Kinkhyttan. 
3 september, Battle of Knockout, Kinkhyttan. 

Klasser:  
1. Viking, här blir det extremenduro med några riktiga utmaningar och banan kan hålla hög 

internationell svårighetsgrad. Men ni kommer långt på envishet och kamratskap! 
2. Vekling, betydligt lättare bana än en riktig extrembana men innehåller ändå några tuffare 

partier. Klassen får ofta ta hjälp av både funktionärer och publik om det skulle behövas. Kör vid 
några tillfällen en kortare körtid än Viking-klassen. 

Åldersgräns för både Viking och Vekling är 15 år (har tidigare varit 16 år på Battle of  
Vikings). 
Max 250 förare totalt per tävling. 

Anmälningsavgifter:  
Tävling 1, 2 och 4 kostar 600:- 
Tävling 3 kostar 1200:- 
Tävling 5 kostar 800:- 
Nummer till hojen ingår samt nummerväst till föraren. Entré för en mekaniker per förare ingår 
också. 

Anmälan: Sker på Svemo TA så fort vi fått mer klart med tillstånden. Anmälan för hela Korståget 
öppnar några dagar innan anmälan till enstaka tävlingar. 
Blir det 250 förare som anmäler sig till Korståget finns ingen möjlighet för andra förare att anmäla 
sig till enstaka tävlingar. 

Avanmälan: Sker på Svemo TA enligt datum som framgår av TR.  

Poängräkning:  
Det finns 250 poäng att köra om vid varje deltävling i båda klasserna. 
1:an får 250 
2:an får 245 
3:an får 242 
4:an får 240 
5:an får 239 
6:an får 238 
7:an får 237 
osv… 

Undantaget är Battle of Vikings. Nu finns det bara en klass och alla får poäng för den placering de 
hamnar på oavsett vilken klass de normalt kör i. Kör en förare normalt i Vekling får denne med sig 
poängen till sin klass från Battle of Vikings. De som inte vill köra Battle of Vikings ska inte bli 
tvingade men de som vill kommer få poäng för sin placering. 

Det är bästa fyra placeringar som räknas in i totalsammanställningen, gäller båda klasserna. 

Även om ni inte anmält er till Korståget och kör enstaka deltävlingar kommer ni få poäng i 
totalresultatet. 

Prisutdelning: Sker efter varje tävling till topp tre i Viking men i Vekling blir det ingen prisutdelning.  



Ceremoni för slutplacering sker under kvällen efter Battle of Knockout i september. Då blir det 
prisutdelning till topp fem totalt i Viking och topp tre totalt i Vekling. 

Välkomna till Battle of Vikings Korståget! 
Conquer your fear, accept the challenge! 
 

Rules for Battle of Vikings ”Korståget” 

Korståget is a serie with five races included with focus on extreme enduro. 

Race dates:  
9 of April, Battle of Veklings, Kinkhyttan. 
7 May, Battle of Darkness, Karlskoga. 
15-16 July, Battle of Vikings, Kinkhyttan (eller annan plats nära Örebro). 
13 August, Battle of Kilsbergen, Kinkhyttan. 
3 September, Battle of Knockout, Kinkhyttan. 

Classes:  
1. Viking, this is for the good extreme riders or the stubborn ones. The level can be very tough as 

an extreme race should be. 
2. Vekling, lot easier than Viking but still tougher than a regular enduro race. In this class you can 

take help from marshalls or spectators if necessary in some races. The race time can also be 
shorter than Viking-class. 

Riders must be at least 15 years old to enter the races. 
Maximum 250 riders in total at every race. 

Entry fee:  
Race 1, 2 och 4 is 60:- euro 
Race 3 is 120:- euro 
Race 5 is 80:- euro 
Number for the bike and number vest is included and also entry for one mechanic. 

Entry: Is done at Svemo TA. You create a profile and then you can enter the race. 
Entry for the hole Korståget open as soon as we can and some days before the single race entry. 
If 250 riders make the entry for Korståget no more rider can enter a singel race. 

Entry for the following races opens about two month before the race. 

Regret your entry: Is done at Svemo TA. 

Collect points:  
There is 250 points to earn in the two classes per races. 
1. 250 points 
2. 245 
3. 242 
4. 240 
5. 239 



6. 238 
7. 237 
and so on… 
But in Battle of Vikings there is just one class and all riders get the point they earned and counted 
into the class they normally rides in. The riders that are scared of Battle of Vikings will not be 
forced to race. But if some from Vekling wants to ride they have the chance! 
Points from the best four races will count into the final results. 
Even if you not made the entry for the whole Korståget you will get points and a place in the final 
results. 

Price giving ceremoni: After every race topp three riders in Viking will get awards but non to the 
Vekling. After the final race there is ceremony for topp five in Viking and topp three in Vekling! 

Welcome to Battle of Vikings Korståget!  
Conquer your fear, accept the challenge!


