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SIDA 1 AV 3

Linköpings Motorsällskap och Försvarsmaktens Enduroklubb (FME) hälsar dig varmt
välkommen till 2022 års upplaga av "Stångebroslaget".

Vi har inte genomfört denna tävling på två år och har därför en del nya funktionärer, men vi
hoppas att ni har överseende med detta och tillsammans med oss gör denna tävling till det bästa.

 Du skall ha egen transponder som skall visas upp vid anmälan.
 Infart till depåområdet kommer att vara möjlig från kl 1700 på torsdagen, vi har tyst depå

efter kl 2200 alla dagar.
 Då vi har begränsat med utrymme och ekipage tenderar att bli större, kommer vi att ta ut en

parkeringsavgift för alla fordon/ekipage utöver det ekipage som tillhör respektive tävlande.
Kostnad 200kr (då täckningen är dålig är kontanter eller färre fordon en framgång).
Vid infart skall klass och startnummer uppges.

 Kopia eller foto på licens skall uppvisas vid anmälan (täckningen är dålig).
 Depåområdet kommer att vara enkelriktat, vilket innebär att man kommer ut från

depåområdet ca 1km norr om infarten.
 Systemet att Du som förare kan ställa upp mc på startplatsen som vi haft under alla år

kommer vi använda även i år. Uppställningen kommer att ske utifrån startnummer.
 Samtliga starter i år kommer att ske med ett startskott, dvs alla släpps iväg samtidigt. Detta

ställer högre krav på dig som förare eftersom det kommer att bli trångt i början av tävlingen.
Det finns alltid möjlighet att ställa sig längst bak i starten om man inte vill ”stångas” med de
andra i starten.

 Motionsklasserna kommer även i år att ha en körtid på två timmar.
 Ungdomsklasserna U2 och T2 startar kl 1215 därefter släpps U1 och T1 kl 1220, innebärandes

att körtiden för U1 och T1 blir 1h 55min.
 Dam Elit startar ca 5 min efter klass 1-3.
 Det kommer i likhet med fjolåret finnas ett större tält med enklare matförsäljning fredag -

söndag. Det kommer även serveras frukost fre, lör och sön mellan kl 0700-0900.

Anmälan
Anmälan är öppen:

Torsdag kl 1730- 2100 För startande under fredagen
Fredag  kl 0700- 1200 samt 1300- 1430 För startande under fredagen

kl 1900- 2100 För startande under lördagen
Lördag  kl 0630- 1100 samt kl 1300- 1500 För startande under lördagen

kl 1700-1800 För startande under söndagen
Söndag kl 0730- 0930

Besiktning
Besiktningen sker vi startplatsen och stängs 30 min före respektive starttid.
Samtliga motorcyklar kommer att besiktigas och ljudtestas enligt 2meter max. Högsta tillåtna
ljudnivå är 112 dB.
Ej godkänd ljudmätning innebär startförbud!
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Brandrisk
Glöm ej brandsläckaren!
Enligt punkt 5.6.7 i Svemos enduroregler så ansvarar den tävlande för att det vid varje
servicefordon finns tillgång till en handbrandsläckare, klass ABC minst 5kg, för att kunna släcka
sådana bränder som eventuellt kan uppstå under service i anslutning till fordonet.

Om du skall grilla så se till att grillen har minst 20cm höga ben, grilla med eftertanke, så att inte
grannens tält brinner upp. Vi har kontakt med räddningstjänsten och kommer att följa deras
rekommendationer avseende ett eventuellt grillförbud.
BRANDSKYDDSROND KOMMER ATT GENOMFÖRAS! Detta för att göra din tillvaro hos oss
säkrare.

Depå / parkering
Det är endast tillåtet att köra mc i depån till och från egen start/målgång. Depåmopeder/mc
motsvarande är förbjudet! Hjälm skall bäras vid all mc-åkning. Sköt detta och vi kan fortsätta att
åka samt visa varandra respekt i depån! Glöm ej miljömattan!

Dricksvatten
Finns att hämta på markerad plats.

Dusch - omklädning
Dusch och omklädning kommer bara att finnas på en plats inom depåområdet och tyvärr
kan vi inte erbjuda varmvatten.

Förarsammanträde
Kommer att hållas på startplatsen 10 minuter före start i respektive klass.

Prisutdelning
Prisutdelning kommer att ske i anslutning till sekretariatet, nedan är preliminära tider.

Fredag Guldhjälm kl 1040
Veteran, Militär, El kl 1230
Ungdomsklasserna kl 1530
Klass 10 kl 1830

Lördag Klass 5, 11, 12 kl 1150
Klass 9 kl 1500
Klass 8 kl 1900

Söndag Guldhjälm Vid målgång!
Klass 1-4 kl 1345

Parkering av fordon, husbilar etc.
Området för fordon och husbilar är begränsat. För att skapa största möjliga yta kommer vi att
styra Er uppställning i området.
Det innebär att om Ni vill stå tillsammans med någon/några andra förare skall Ni anlända
samtidigt.
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Serviceplatsen
Serviceplatsen ligger i anslutning till varvningen. På serviceplatsen får inga fordon föras in utan
nödvändig utrustning skall bäras in. I syfte att undvika onödig ”persontrafik” på serviceplatsen
kommer varje förare att få 2 st ”servicepass” i samband med anmälan. För att komma in på
serviceplatsen krävs att Din mekaniker/servicepersonal bär ett sådant pass. Ungdom under 15 år
får hjälpa till på serviceplatsen under förutsättning att de åtföljs av målsman.

Service för EL-klassen sker på särskild plats, vi erbjuder inte laddningsplats.

Sjukvård
I anslutning till tävlingscentrat (Vita Villan) finns läkare, sjuksyster och ambulans.

Starttider fredag 8/7
08:00 Klass 24, Guldhjälm 65cc
09:10 Klass 25, Guldhjälm 85cc
10:20 Klass 13-18, Veteran, Militär, El
12:15 Klass 22-23, U2-T2
12:20 Klass 20-21, U1-T1
15:00 Klass 10, M40-49

Starttider lördag 9/7
08:00 Klass 5,11-12

Motion Dam/M50-59/M60+
11:30 Klass 9, M30-39
15:30 Klass 8, M15-29

Starttider söndag 10/7
08:15 Klass 26, Guldhjälm 50cc
10:00 Klass 1-4

Elit/Sen/Jun/DamElit

Vägbeskrivning
Prästtomta på Kvarns skjutfält 12 km söder om Tjällmo.

Koordinater WGS 84 (lat, long):N 58° 38.343', E 15° 25.724'
WGS 84 decimal (lat, long):58.63905, 15.42874
RT90:6501892, 1478138
SWEREF99 TM:6499940, 524889

Guldhjälm
Det blir mastervarv i 50cc men INTE i 65 cc eller 85cc.

Väl mött på tävlingen!
LMS & FME
Organisationskommittén
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