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Förarmöte: Kommer inte hållas, senaste nytt presenteras via PM vid sekretariatet. Mycket viktigt att alla
förare läser PM vid sekretariatet eller i de utskick som sker via mail.
Upplägg: Detta är första deltävlingen i Battle of Vikings Korståget och det blir en mjukstart med Veklings.
Kl 12 går starten för klassen Viking, varvet är ca 7 km. Hela klassen startar samtidigt.
Kl 12,15 går staren för Vekling, varvet är ca 6 km. Hela klassen startar samtidigt.
Viking får gå ut på nytt varv innan kl 15 och därefter har de 60 minuter att ta sig ett varv eller till en
Checkpoint.
Vekling har fram till kl 14,15 att gå ut på nytt varv och därefter har de 60 minuter att ta sig ett varv eller till en
Checkpoint.
Det finns två Checkpoint under varvet.
Båda klasserna kör samma bana under stora delar av varvet. Men det finns flera ställen där banorna delar
på sig. Det sitter banderoller och pilar vid korsningarna så det kommer vara svårt att köra fel. Kör ni trots det
in på fel slinga får ni absolut INTE köra tillbaks mot körriktningen! Det innebär omedelbar uteslutning!
Kör en Vekling in på en tuffare bandel blir det jobbigare och föraren kan fortsätta. Kör en Viking in på
Vekling-bana blir föraren utesluten.
Det kan även finnas hemliga kontrollpunkter utefter banan som inte räknas i resultatet men som håller koll på
att förare åker rätt bana.
Ni får nummerbottnar med siffror av arrangören, inga västar kommer användas denna gång.
Under denna tävling får förarna ta hjälp av funktionärer och publik.
Mycket viktigt att alla förare håller sig på banan och inte avviker från den.
Prisutdelning för topp tre i Viking sker i direkt anslutning till målgång. Inga priser till Vekling.
Resultaten från Battle of Veklings kommer läggas ihop med kommande tävlingars resultat i Korståget och
sammanställas till en totallista.
1:an får 250 poäng, 2:an 245, 3:an 242, 4:an 240, 5:an 239, 6:an 238, 7:an 237 osv…
Håll er uppdaterade på www.battleofvikings.se .
Tidtagning: Blir ett manuellt system med Liveresultat.
Besiktning: Samtliga motorcyklar ska besiktas och det sker i anslutning till depån på lördag fm.
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Welcome to the first race in Battle of Vikings Korståget!
Battle of Veklings is a softer extreme race and a good race to try some tougher track then normal
enduro races.
Riders meeeting: Will not be held. Latest information will be presented at the secretary for you to read.
Race day: Inspection of the bike Saturday morning for all bikes.
Class Viking will start at 12,00 and the track is about 7 km long. All riders in Viking starts at the samt time.
They have three hours to go out on a new lap and after 15,00 they have one hour to reach next checkpoint
och finish line.
Class Vekling starts at 12,15 and the track is about 6 km. All riders in Vekling start at the same time. They
have two hours to to go out on a new lap and after 14,15 they have one hour to reach next checkpoint or
finish line.
Two Checkpoint on the lap but also some secret checkpoint(not counted into the results).
The track is the same for both classes for the most but are separated at some places. There will be big signs
and arrows but you must be alert and enter the right track for you class. If a Vekling goes into the track for
Viking it is tougher and you can go on. But if a Viking goes into the track of Vekling you will be disqualified
immediately. You can not turn and go towards the riders if you have taken the wrong way!
It´s very important that the riders stays at the track. No short cuts and you must follow the track.
You will get numbers for your bike from the organizer at the registration on Saturday.
During Battle of Vekling all classes are allowed to take a helping hand from marshalls and spectators.
Timing will be a manuell system with Live-results.
Price giving ceremony will be held immediately after top three has crosses the finish line in class Viking. No
prices for Vekling.

There is 250 points to earn in the two classes per races for the Korståget. They will be added with
the results from the next race.
1st 250 points, 2nd 245, 3rd 242, 4th 240, 5th 239, 6th 238, 7th 237 and so on…

