
 
 

  
 

PM 1, Vintercupen Östra Skaraborg 2021, Falköpings MK 2021-02-27 
 

• OBS! Tävlingen är publikfri, Endast förare med max 1 serviceman är välkomna under tävlingen. 
 

• Munskydd!! Munskydd bör användas enligt Folkhälsomyngighetens rekommendationer. För Enduroarrangemang bör dessa 
bäras av alla som vistas på tävlingsområdet. Utgångspunkten är att förare med hjälm på huvudet inte behöver bära 
munskydd. Varje person ansvarar för att på egenhand skaffa munskydd och använda det på ett fullgott sätt enligt 
tillverkaren, så att dess funktion uppfylls på bästa sätt.  
 

• Vi vill även förtydliga att följa med som serviceperson inte innebär att man får ett ”fripass” att bli publik. 
Tävlingen ska vara publikfri, vilket innebär att servicepersonen ska hålla sig vid servicefordonet. Ingen annanstans. 
 

• Tävlingsplats är Falköpings Motorstadion. Följ skyltning ”Motorstadion” från större infartsvägar. Karta finns även under 
Vanliga Frågor på Vintercupens hemsida. GPS Koordinater WGS84: 58°11'12.1"N 13°38'31.2"E 
 

• När ni anländer till Falköpings motorstadion välkomnas ni av våra parkeringsvakter som anvisar vart ni skall parkera i depån. 
Då denna depå är enkelriktad så fortsätter ni igenom depån vid hemfärd. 
 

• Dubbdäck är tillåtna,  
 

• Tidsschema: 
Vi kommer, då vi har dagsljus som räcker för det, att separera starten i det sista heatet. Detta för att öka säkerheten genom 
att ge Senior (Elit) och Junior en egen starttid och på så sätt ta bort riskmomentet med omkörningar av Bredd/Dam. 
Det är alltså fortfarande ett heat, men starterna görs med förskjutning. Alltså kommer förskjutna starten göras medans 
förare är kvar på banan. 

 M Dam, U 
M50-59, M60- M-39, M40-49 Dam, Bredd Senior, Junior 

Uppställning 08:50 10:50 12:50 14.50 

Första Start 09:00 11:00 13:00 15.00 

 
• Då det ingen besiktning eller anmälan på plats i år, och därför ingen kontroll av transponder sker innan start, uppmanas ni 

att kolla en extra gång att ni har en fungerande transponder och  rätt transpondernummer registrerad i anmälan.  
 

• 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. 
 

• Självklart förutsätter vi som arrangör att du kör med en säker motorcykel trots att ingen besiktning är på plats. Kolla över 
hjullager, bromsar, kärvande gasrullar , kopplings/bromshandtag så dessa fungerar som de ska för din egen säkerhet. 
Speciellt ett år som detta när motorcykeln inte använts så flitigt. Stickprov kan göras på motorcyklar när misstanke om 
behov uppstår, och i så fall sker detta enskilt 
 

• Line up av motorcyklar inför start görs utmed lilla crossbanan. Då vi har ett tight tidsschema ber vi er alla att se till att  är på 
plats i god tid för line up, givetvis med Covidavstånd. 2 st i varje startled gäller i år. För att hitta ert startled så titta på 
www.vintercupen.nu för startlista. 
. 

• Miljömatta/markskydd skall användas vid ALL uppställning av motorcykeln. Detta gäller även för elverk.( NT 13.11.1) 
 

• Miljöstation finns vid ordinarie depå. Även gröna soptunnor kommer att var utplacerade i servicedepån. Släng allt skräp där 
eller ta med er ert skräp hem. Inget skräp får lämnas kvar på marken. 
 



• Toaletter finns  i nya och gamla klubbstugorna. Håll avstånd vid eventuell kö! 
 

• Tänk på att Från 2021 gäller förbud på Hjälmkamera även inom Enduro ( NT 8.1.2) Alltså får EJ hjälmkamera användas 
längre. 
 

• Det kommer tyvärr inte finnas någon kiosk i år PGA Covid,  

 
• Sjukvårdare finns på plats med mobilnummer 0761-04 55 43 

Då det är ett högt tryck på sjukvården pga rådande pandemi så rekommenderas att för lättare blessyrer söka sjukvård vid 
ditt hemmasjukhus. Givetvis efter samråd med våra sjukvårdare på tävlingen. 

 
• Efter genomförd körning önskar vi att förare lämnar och åker hem för att undvika folksamlingar. Ingen prisutdelning 

kommer att ske.  
 

• Det kommer inte finnas någon bandepå utan all service sker alltså vid er servicebil. Parkering sker med minst 2 meter 
mellan fordon och i första hand sker service av motorcykel bakom ditt servicefordon. Till start och från mål finns en 
transportslinga. Efter avslutat varv följer ni dom blå transport pilarna HELA vägen till den bortre delen av depå där 
transporten slutar och blir servicedepå. Kör närmsta väg till er serviceplats (bil). Efter avslutad service kör ni vidare genom 
den enkelriktade depån mot den blå pilade transporten till starten på sträckan. 
ALLTSÅ, ingen körning kors och tvärs i förardepå av säkerhetskäl eftersom det kör bilar hela tiden där. 
Max hastighet på transport från mål till depå och från depå till start är 30 km. För transportslingan genom depå är 
maxhastighet = gå fart (10 km). 
Även om du inte tänker gå in för service mellan dina varv, så måste du åka via transportslingan innan du går ut på ett nytt 
varv. 
 

• Det stora avståndet, av smittskyddsanledning, mellan servicefordon gör att depån kommer att kräva en ganska så stor yta. 
Detta medför att vissa kan komma få något längre att köra för att komma till sitt fordon. Vi kommer självklart ändå försöka 
att få till det så rättvist som möjligt utefter de krav och förutsättningar som måste uppfyllas. 
 

• En snabb motionsförare kör ett varv på ca 18 min. Elit ca 16 min. 
 

• Antal varv som skall köras är följande: Motion, Motion Dam, Ungdom kör 3 varv. Dam & Bredd kör 4 varv. Senior & Junior 
kör 5 varv. 
 

• Banan är uppdelad i 10 zoner vilka är utmärkta med skyltar. 
 

• Banrapport kommer närmare raceday 
 

• Inget förarmöte kommer att vara på plats, utan vi förutsätter att du läser igenom detta PM, TR samt Covidregler för 

Vintercupen på hemsidan. Skulle frågor uppstå trots detta , läs igenom detta PM, TR samt Covidregler igen!, därefter kan 

du ringa 0706-60 24 55 och ställa din fråga om den fortfarande finnes obesvarad. 

 

• För er som anländer på Fredagskvällen, så ska all ev övernattning/camping ske utanför motorstadion. Ingen övernattning få 

ske inne på Motorstadion. 

 

 

Upplysningar: Andreas Karlsson 0706-60 24 55 (läs PM, Inbjudan/TR och Covidregler för de flesta svaren innan du ringer) 

Tävlingsledare: Kenneth Rundberg 0705-15 91 70 

Säkerhetschef: Björn Robinsson 

Sjukvård: Johan Ahlqvist 0761-04 55 43 

Miljöchef: Kjell Kjellner 

Covid-ansvarig: Henrik Olsson 0703-98 58 57 

 

 

          

Varmt Välkomna, Falköpings MK 


