
Hej å hjärtligt välkomna till Karlströms Cup 2020 del 4 som 

körs hos Mälardalens EK på Berby motorcenter i Vendel 

Anmälan öppnar kl 08;00 och ni som ska efteranmäla er kom i tid men håll avstånd 

Vägbeskrivning; se www.malardalensek.se och bergbybanan 

OBS!!! FÖRSÖK ATT TA MED JÄMNA PENGAR 250KR SWISH FUNKAR EJ   det är omöjlig å 

växla pengar nu för tiden.  

Föranmälan stänger på torsdag kväll kl 20;00 om ni inte har anmält er i förtid så går det att 

anmäla sej på plats +100 i efteranmälningsavg men var då i tid  men ni måste boka ett 

nummer innan i svemo TA det kan ni göra fram till tävlingsstart 

Banan; Lätt åkt bana som tar ca 25 min för dom snabbaste motionärerna 

Förarmöte; Detta pm gäller som förarmöte har ni några frågor går det bra att mej på plats 

(peter) vi kommer försöka att inte ha ett förarmöte. Om vi har ett så kommer det att stå vid 

anmälan 

Tävlingen. Denna gången kommer vi att köra som östra dvs 1 varv i taget vi startar alla med 

en lampa som ändrar sej mellan grönt och rött dvs en och en med ca 15 sekunder emellan ni 

har sedan på er mellan 10-14:30 att åka era varv det är gott om tid så ni har ingen brådska. 

Men detta ställer till det för tidtagaren då tidtagnings programmet inte stödjer denna typ av 

körning så han kommer att få behandla alla tider manuellt efter tävlingen så vi kommer inte 

att kunna ge resultatet på plats utan varvtider resultaten kommer på hemsidan ca 17,00 vi 

hoppas ni har överseende med det. 

Varvtiden kommer ni dock att kunna se Johan kommer att skriva ut det med jämna 

mellanrum å sätta på hans bil där han har tidtagningen vid start å mål. 

Körtid, Elit,Junior,senior ska köra 4 varv alla andra 3 varv utom klassen E0 dom kör 2 varv 

Starten: Ställ upp er i följande ordning i starten. Elit,junior,senior,seedade i första gruppen 

fram Johans 4 hjuling och alla andra bakom han 4 hjuling. Försök att ställa upp er i den 

ordning som ni brukar komma så minimerar vi omkörningar särskilt nu när det är lite 

dammigt 

Tänk på att släppa om dom som kommer ifatt det har funka bra men nu har vi ett par 

personer som bara vägrar släppa förbi å det suger men överlag funkar det mycket bra. 

Om ni har några frågor om tävlingen så är ni välkomna att fråga mej (peter) jag kommer att 

vara vid anmälan. 

Alla har väl läst om covid-9 så tänk på distansering och som alla andra tävlingar nu körs även 

denna publikfritt däremot för får varje förare ha med sej 1st service personal 

http://www.malardalensek.se/


Sjukvårdare sussanne finns vid starten under hela tävlingen tel 076-0502211 

Ser ur att bli bra väder så det blir alla gånger en  fin tävling 

Det kommer att finnas servering så vi kan gärna stödja dom lokala markägarna med att köpa 

nån korv och dricka 

Vi ses på Lördag Välkomna/Peter & Johan 

  

 


