
SÄTERKÅSAN 2018 
 

Inbjudan och tilläggsregler för enklare tvåmanna-lagtävling för mc 2018-12-15. Säterkåsan. 

 

Denna tävling arrangeras enligt SVEMO:s regler.  

 

Arrangör :  Donkelo RK 

 

Org.kommitte : Robert Svensson, Lars-Erik Johansson och Stefan Holm. 

 

Tävlingsledare : Per Lennerman, Rundelgränd 15, 19276 Sollentuna  

 

Banchef :  Stefan Holm. 

 

Tävlingsdag : 2018-12-15. 

 

Start och mål : Donkelo Crossbana 8 km norr Skövde 

 

Tävlingens art : Endurotävling typ 2, mörkertävling för tvåmanna-lag där varje 

förare kör 1 varv på lagets mc  

 

Tidtagning:   AMB-MX Transponder krav (Tillhandahålls ej av arrangören) 

 

Klassindelning :  

• VIP - En avkortat enkel banan / Person. 

• Tandem – Ett varv på stora banan / Person. 

• Special – Ett varv på VIP rundan och ett varv på stora banan / 

Person (VIP startar först i laget). 

• Solo klass – Ensam kör två varv (Kan inte tävla om snabbast 

varv) 

 

 

Lag:  Lagen får ej bestå av två elitförare. 

Lag bestående av förare och mekaniker, Pappa, sponsor och tjejer 

premieras på ett eller annat sätt. 

 

Starttid :  16.00  

  

Startordning : VIP –VIP/Senior – Tandem och Solo förare varje minut 

  

Bana : Banlängd ca. 18 km pilad endurosträcka. Donkelo RK fråntar sig 

allt ansvar för eventuellt sabotage mot pilningen.  

 

NYHET! Vipp banan kommer vara pilad med annan färg!!! 

 

Anmälan :  Anmälan öppnar den 1:a november 2018 

Anmälan görs till Stefan ”Dirren” Andersson på Mail:  

Sa@pse-parts.com eller på tel: 070-5508382  

senast 2018-12-03.  

mailto:Sa@pse-parts.com


Namn, klubb, maskin och transpondernummer samt önskemål 

om klass skall uppges. 

Max 50 lag. Först till kvarn gäller.  

  

Anmälan på plats : Anmälan på tävlingsdagen är öppen mellan kl. 13.00-15.00 i 

Donkelos klubbstuga. 

 

Besiktn.:  Vid Donkelo klubbstuga 13.15- 15.30 

 

Startavgift : 500kr/lag. Betalas tävlingsdagen i samband med anmälan.  

 

Licens: Tävlingen är öppen för förare med Elit, senior eller junior licens. 

Tillfällig licens kommer ej att finnas att köpa på plats.  

Tillfällig licens köps på Svemos hemsida; 

http://www.svemo.se/Kopdinlicens/ för ytterligare instruktioner. 

 

Körkort: Det är ej krav på körkort för en av förarna i laget – om denne 

startar först inom laget. 

 

PM, : Publiceras på http://www4.idrottonline.se/DonkeloRK-

Motorcykel/ 

 

Utrustning, service : Utr enligt SR enduro. Glöm ej reflexer på hjälm. Miljömatta skall 

användas i depå. 

 

Dubbdäck: Är tills vidare förbjudet. Ändringar kommer att stå i PM, som 

kommer ut på Donkelos hemsidan senast på onsdagen innan 

tävling.  

 

Resultat : Anslås snarast efter respittidens utgång på anslagstavla vid start 

och målplatsen samt på http://www4.idrottonline.se/DonkeloRK-

Motorcykel/ 

 

Respittid :   60 min. 

 

Prisutdelning : Prisutdelning i källaren på Pitcher’s Pub i Skövde kl 20.00 

 

Ansvar :  Allt deltagande sker på egen risk. 

 

Avlysning Därest ej 30 st är anmälda vid anmälningstidens utgång inställes 

tävlingen. Besked härom meddelas på hemsidan. 

 

Återbud :  Stefan ”Dirren” Andersson Tel: 070-5508382 

 

Servering :  Enklare servering finns i anslutning till varvning och serviceplats.  

 

 

  

 

Välkomna! 

http://www4.idrottonline.se/DonkeloRK-
http://www4.idrottonline.se/DonkeloRK-



