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Starterna sker klassvis och hela klassen på en gång. Det blir en kort startraka och sen in på en
liten hinderpark. Ni får rulla ut till startplatsen kl elva och ställa upp er i valfri ordning. Det blir flera
startled och ni väljer själva hur långt fram ni vill stå.
Besiktningen är öppen mellan kl 9 och 11. Samtliga hojar ska besiktas.
Där banorna delar på sig sitter det banderoller och plastband så ni tydligt ser vilket spår ni ska ta.
Under hela varvet följer Viking och Vekling band med texten ”Trafikbutiken” när ni kör samma
bandel.
Där banorna delar på sig kör Viking efter ”Husqvarna-band” och Vekling kör efter ”KTM-band”.
Kör en Vekling in på Viking-banan får denne fortsätta för banan blir betydligt svårare. Men kör en
Viking in på Vekling-banan blir föraren diskvalificerad. Absolut förbjudet att vända och köra mot
körriktningen!
Vid era servicefordon, innan och efter tävlingen, är det absolut förbjudet att köra motorcykeln. Det
handlar om tillståndet för klubben som inte gäller utanför den banan vi kör på. Det kommer synas
tydligt på plats var ni inte ska köra.
Alla ni som anmält sig vet om att ni kommer möta en del svårigheter. Ni ska följa spåret och inte
avvika från det. Där det är svårare partier är det bandat på båda sidor om spåret och ni har en del
valmöjligheter. Där det är hängande plastband ska ni följa spåret och inte avvika från det. Går
hojen sönder och ni behöver reservdelar från depån får hojen stå kvar på banan och ni får hämta
delar.
Det kan bli en del köer under tävlingen men de tär sånt som hör till en extremtävling.
Startlista hittar ni här: https://ext.nytatime.se/race/?race=LCtY9XSEwZaGEpGda...
Resultat under tävlingen ser ni här: https://ext.nytatime.se/race/?race=LCtY9XSEwZaGEpGda
Entrébiljetter köper ni via denna länk: https://www.eventim-light.com/.../
62666f0249cbb267dc98f913/
Ni kan även gå in på https://www.raceone.com/ och logga in som användare och sen leta upp
Battle of Vekling. Om ni kör med telefonen på er under tävlingen och aktiverar appen kommer de
som vill kunna följa er. Det kostar 45:- för era vänner att köpa tjänsten men inget för er förare.
Kl 12 på lördag startar klassen Viking och 12,15 startar klassen Vekling. Sista föraren har gått i
mål kl 16.
Matservering finns på plats under hela tävlingen.
Platsen är Kilsta i Karlskoga: https://goo.gl/maps/LmrdeD9qqnh8LGWR6
Välkomna till Battle of Veklings!
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All riders in Viking class starts together at 12 o’clock. Vekling starts at 12,15.
Short straight before a small obstacle park.
You can line up for start at elven in your own way. There will be many lines so choose it from your
speed and technic.
Technical control of your bike is between 9 and 11.
The truck is often the same for both classes and you must follow plastic bands ”Trafikbutiken”.
Then the track is separated there is big banners and Viking must follow plastic bands
”Husqvarna” and Vekling will follow ”KTM”. If a Viking goes to Vekling-track they will be
disqualified because the track will be easier. If a Vekling goes into Viking track it will be harder and
the rider can carrie on. You are not allowed to go towards the race directions.
At your service cars your are not allowed to ride your bike before or after the race. The permission
gives us no right to ride outside the track!
You will face some diﬃculties during the track and you must follow the track. Do not abandon the
track because that will get you disqualified.
If your bike breaks you must leave the bike at the track and get parts from the paddock. If you
leave the track with your bike your out of the race.
Here´s the startinglist: https://ext.nytatime.se/race/?race=LCtY9XSEwZaGEpGda...
results you will find herer: https://ext.nytatime.se/race/?race=LCtY9XSEwZaGEpGda
If you want you can search for RaceONE on App Store and register and if you bring your phone
and activates the app your friends can follow you during the race. It´s free for you and only 45:SEK for your friends.
https://www.raceone.com/
You can buy food at race oﬃce during the whole day.
The race place is at Kilsta in Karlskoga: https://goo.gl/maps/LmrdeD9qqnh8LGWR6
Welcome to Battle of Veklings!

