
 

 
  

 

PM 1, Vintercupen Östra Skaraborg 2020, Töreboda MK 2020-02-22 
 

• Tävlingsplats är Fimmersta Endurobana (i  samma grusgrop som 2019), pilning finns  från större infartsvägar. Karta finns 

även under Vanliga Frågor på Vintercupens hemsida. GPS Koordinater (WGS 84DMS) N 58° 39' 23.39", E 14° 8' 58.66" 
 

• Dubbdäck är tillåtna, men som vädret har varit sista tiden går det utmärkt med sommardäck om inget händer med 

temperaturen de sista dagarna innan tävling. 

 

• Antal varv som skall köras, förare/startgrupp samt körtid , meddelas på förarmötet. 

 

• Tidsschema: 

 
M Dam, U 

M50-59, M60- 
M-39, M40-49 D,S,J,B 

Anmälan/Besiktning Öppnar 07:30 09:10 11:30 

Anmälan/Besiktning Stänger 08:30 10:30 12:30 

Uppställning 08:40 10:40 12:40 

Förarmöte 08:50 10:50 12:50 

Första Start 09:00 11:00 13:00 

 
• Vid besiktning/anmälan ska du ha med transponder (monterad på MC) för kontroll. Om du skall ha engångslicens skaffar du 

den på Svemo TA (länk på www.svemo.se). Kan ej lösas på plats. Giltig licens måste kunna visas upp på förfrågan. 

 

• Besiktning/ljudprov görs på samtliga. Se till att MC är varmkörd, körning i gångfart i depå är tillåten. 

 

• Då det är lite avstånd mellan förardepå och bandepå ,så rekommenderas att ta med kärra att köra material till bandepå på. 

Det kommer även finnas möjlighet att lägga servicematerialet på ett släp till fyrhjuling som kommer gå mellan förardepå 

och bandepå med jämna mellanrum. 

 

• All körning på kanter/slänter i grusgrop är förbjuden, endast körning på markerad upp/nerfart. Föräldrar ansvarar även för 

sina barn att dessa ej leker/vistas nära kanter i grusgropen 

 

• Förarmöte hålls bredvid bandepå vid älgtornet, OBS! Line up av motorcyklar utföres före förarmötet 

 

• Publik/besökare parkerar på avsedd plats,  ej i förardepån,  Det blir för trångt. 

 

• Miljömatta/markskydd skall användas vid ALL uppställning av motorcykeln. 

 

• Då vi har ett tight tidsschema ber vi er alla att se till att ni är på plats i god tid för besiktning/anmälan. 

 

• Då vi räknar med att det blir många startande vore det fantastiskt bra ju fler som kan samåka, så får alla det bättre i depån. 

 

• Länk till Film på spåret ligger ute på vintercupens sida 

 

• Det kommer naturligtvis finnas en kiosk med diverse gott att stoppa i sig 
 
 
Varmt välkomna!   Töreboda MK 


