
Hej å hjärtligt välkomna till MC Sport Cup 2021 del 4 den 19/6 

som körs på stora älgboda banan i Knivsta 

Vägbeskrivning: Det finns flera vägar dit ni som hitta kör den väg ni vill men den som är pilad 

så sväng av E4 vid Knivsta och kör mot Norrtälje (inte in mot knivsta) efter ca 4 km sväng 

höger mot eggebyholm följ sedan pilning 

Anmälan öppnar kl 08;00 och ni ska ha anmält er via svemo ta senast Torsdag kväll 21;00 och 

anmälan betalning till tävlingen sker i maskinhallen vid parkeringen. Vid efteranmälan kostar 

det 400kr men det går bra att efteranmäla sej 

Om någon måste efteranmäla sej måste ni ha bokat ett nummer i svemo ta innan annars går 

dej inte att efteranmäla sej det går att göra fram till start 

OBS!!! FÖRSÖK ATT TA MED JÄMNA PENGAR 300KR KONTANT EJ SWISH   det är omöjlig å 

växla pengar nu för tiden.  

Banan;  En bana som innehåller allt från snabbt till lite bök banvarvet ligger runt 30 min för 

en hyfsat snabb motionär. Vi har vänt håll på den till denna gång 

Tävlingen. Vi kommer att starta alla klasser samtidigt en och en men denna gång kör vi som 

östra dvs ett varv i taget med vila mellan varje varv men första varvet startar vi ut er alla i 

startordningen Elit,Junior,Bredd,Dam,Motion e1 samt e0 efter ni kört ett varv å kört in i 

depån sen är det fritt att köra ut när ni vill å tycker det passar men ni ska vara i mål senast 

14;30 så ni har gott om tid.  

Förarmöte; Hålls utanför anmälan kl 9.45 var ombytta då för vi åker till starten direkt efter. 

Det är viktigtt att alla går på det för där kommer all info om antal varv start etc. 

VIKTIGT; Nu är vi på privata marker och även om det låter otroligt så gillar inte alla mc sport 

så ingen varmkör eller kör runt innan förarmötet det är 1.5km till starten så ni hinner 

varmköra hojarna. 

Det finns en 4 hjuling med släpkärra som ni kan ställa på det ni vill ha med er upp till banan 

Tävlingen startar kl 10;00 

OBS!! Det finns ingen servering denna gång så ta med er mycket vätska framför allt då set 

ska bli varmt. 

Har ni några frågor så tar vi dom vid förarmötet 

Det ska bli kanonväder så vi ses på Lördag Välkomna/Peter & Johan  

  



 


