
INBJUDAN OCH TR FÖR RÖDEBY CK´S ENDUROTÄVLING, UBÅTSJAKTEN 

DEN 20 MARS 2016 

Arrangör: Rödeby Crossklubb 
Tävlingsdag: 2016-03-20 
Tävlingens art: Enklare tävling 
Tillstånds nr: 70-96 
Transponder:  Alla lag och soloförare ska ha en egen Transponder och ska anmälas på 

SvemoTA. 
Tävlingsplats: Sandsjöbanan i Rödeby, 13 km norr om Karlskrona  
GPS position  Klubb 56.276218, 15.608780. Infart 56.263482, 15.611974 
Tidplan: Se hemsida www.rck.se under menyn Enduro/tävlingar. 

Tävlingsklasser: Klass för lag med 2 deltagare, stafett. 
 Tävlingen körs som varvlopp på RCK:s crossbana och endurobana. Banvarv 

beräknas till ca 6,5 km i varierad terräng men som klassas som relativt lättåkt.  
Depå är Rödeby Crossklubbs ordinarie depå. Varvningen sker på lagets plats i 
depån. Transpondern används som ”stafettpinne”. 
Alla lag ska ha en transponder som flyttas mellan motorcyklarna när man byter 
deltagare. All form av service sker i crossbanans ordinarie depå och crossbanans 
bandepå. Total körtid 3 timmar plus påbörjat varv. 

  
 Klass för soloåkare. 

 Tävlingen körs som varvlopp på RCK:s crossbana och endurobana. Banvarv 
beräknas till ca 6,5 km i varierad terräng men som klassas som relativt lättåkt.  
Depå är Rödeby Crossklubbs ordinarie depå. All form av service sker i 
crossbanans ordinarie depå och crossbanans bandepå. Total körtid 3 timmar 
plus påbörjat varv. 

 Klass för Rookies, lag med 2 deltagare, stafett. 
 Tävlingen körs som varvlopp på RCK:s crossbana och endurobana. Banvarv 

beräknas till ca 4 km i varierad terräng men som klassas som lättåkt.  
Samma bana som 85 cc kör. 

 Depå är Rödeby Crossklubbs ordinarie depå. Varvningen sker på lagets plats i 
depån. Transpondern används som ”stafettpinne”. 
Alla lag ska ha en transponder som flyttas mellan motorcyklarna när man byter 
deltagare. All form av service sker i crossbanans ordinarie depå och crossbanans 
bandepå. Total körtid 1 timmar plus påbörjat varv. 

  

 Klass 85 cc. 
 Tävlingen körs som varvlopp på RCK:s crossbana och endurobana. Banvarv 

beräknas till ca 4 km i varierad terräng men som klassas som lättåkt.  
Depå är Rödeby Crossklubbs ordinarie depå. All form av service sker i 
crossbanans ordinarie depå och crossbanans bandepå. Total körtid 1 timmar 
plus påbörjat varv.  

 Respittid:  Lag och soloklass 40 min. Klass Rookies 20 min. Klass 85 cc 20 min. 
 Anmälan: Anmälan ska ske via Svemo TA senast 16 mars. 
   Anmälan på plats: 85cc kl 07:30 – 08:15, Rookies 07:30 – 09:30 Lag och Solo kl 10:00 – 11:00 

Uppvisande av licensbricka och transponder. 
 Anmälningsavgift: 85 cc 150 kr.  Rookies 400 kr/lag. Lag 400 kr. Singelklass 300kr 

Efteranmälan: 800kr/Lag och Rookies, Singelklass 500kr och ingen extra avgift för 85 cc. Gäller  
  från den 17/3. 

Tävlingsledare: Peter Toftén SvemoTA id nr: 9148 
Tidtagning: Mikael Blomgren 
Startbekräftelse: Startlista på Svemo TA 

http://www.rck.se/


Förarmöte: 85 cc kl 08.30. Rookies 10.00. Lag och Singelklass kl 11.30 
Priser: 1:a 2:a 3:e placering i Lag-klass och Soloklass. Alla i 85 cc. 
Prisutdelning: Ca 10 min efter sista man gått i mål. 
Upplysning Mobilnr: 0705-177 236 
Övrigt:  Tävlingen kan ställas in om orsaker som arrangören inte råder över inträffar.  

Anmälningsavgiften betalas då tillbaka. Detta kommer i så fall att meddelas på 
www.rck.se senast kl 18 kvällen innan tävlingen. 

 Dubbdäck tillåtet, bedöm själva. 
 Miljömatta obligatorisk. 

 
Tävlingen arrangeras enligt SVEMO´S regler. 

Hjärtligt välkomna till Rödeby Crossklubb och Ubåtsjakten 

 

 

 

http://www.rck.se/

