
 

HÖSTRUSKET 2015 
 

TÄVLINGSINBJUDAN 
Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets nationella tävlingsbestämmelser. 
Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter 
registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett 
medieform offentliggör namnuppgifterna. 
Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Berört Internationellt förbund (FIA, CIKFIA), 
Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan 
således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren. 

 
Välkomna till SMK Västerås Karting och HÖSTRUSKET 2015. Tävlingen är en 
endagstävling för klasserna Cadetti, Micro, Mini Junior 125, Rotax Max och  Kz2. Det 
kommer finnas möjlighet att träna hela fredagen innan tävling till en kostnad av 150kr. Det 
kommer också finnas möjlighet att anmäla sig samt besiktiga under fredagen. Vi kommer inte 
köra några träningar under lördagen. Vi börjar med en 7min obligatorisk Warm up och sedan 
kör vi tidskörning. Tävlingsdeltagandet är begränsat till 30st i varje klass förutom Cadetti som 
är 15st. Ett stort prisbord med fina priser, bla 2st R95 motorer. De större priserna lottas bland 
de startande i respektive klass och måste hämtas ut av vinnaren, är man inte på plats så drar vi 
en ny lott. 

Om intresse finns ordnar vi en enklare middag i klubblokalen på lördag kväll. Föranmälan till 
Stefan Palmgren på antingen mailadress familjen.palmgren@tele2.se eller via PM på 
Facebook. Vid för lågt intresse kommer vi att meddela att det är inställt senast torsdag. 

Under söndagen är banan öppen för träning kostnadsfritt. Ett utmärkt tillfälle att prova på, 
köpa, byta och sälja gamla eller nya grejor. 

Arrangör   SMK Västerås Karting 
 
Datum   Lördag 3 oktober 2015 
 
Tävlingsplats   Hälla Ring 1, Västerås telefon 021-80 01 81 
 
Vägbeskrivning:  E18 avfart 139 (Hällamotet) 
 
Organisationskommitté  Pernilla Sjöberg, Stefan Sjöberg, Stefan Palmgren, Mikael Wadsten, Magnus 

Ahlin, Stefan Sandqvist, Stefan Tibblin och Johan Lundin 
 
Klasser   Cadetti, Micro, Mini, Junior 125, Rotax Max, Kz2 
 
Licensklasser   Tävlingen är öppen för licensklasser I, N och D 
 
Tävlingsledare  Johan Lundin, tel 070-745 23 24 
 
Domarordförande  Jo Anna Axelsson 
 
Domare   Meddelas i slutinstruktion 
 
Tekniks kontrollant  Meddelas i slutinstruktion 
 



 

Teknisk chef   Mikael Dagberg 
 
Faktafunktionärer  Meddelas i slutinstruktion 
 
Miljöchef   Meddelas i slutinstruktion 
 
Anmälan   Senast den 30september  via MKR:s hemsida 
 
Max antal deltagare per varje klass 30st förutom Cadetti 15st 
 
Avanmälan   Till Johan Lundin, tel 070-745 23 24 
 
Anmälningsavgift  Cadetti 200 kronor, övriga 500 kronor. Betala gärna med kort 

Betalning kan med fördel göras till klubbens bankgiro 330-7857 
ange namn, klass och startnummer på inbetalningen. Betalning via 
bankgiro senast den 30 september. 

 
Anslagstavla   Officiell anslagstavla är placerad till vänster om dörren in till kiosken 
 
Startmetod   Stående start för Kz2, rullande för övriga klasser. Startsignal och 

startuppställning meddelas i slutinstruktion 
 
Preliminärt tidschema  Definitivt tidschema anslås på tävlingsdagen 
Fredag 2 oktober   Administrativ incheckning och 

besiktning hela dagen 
Lördag 16 maj  
07.00-07.30   Administrativ incheckning och besiktning 
07.40-07.55   Förarsammanträde 
08.00-09.00   Warm up 7min 
09.10-17.30  Tidskörning, försök och finaler 
18.00   Prisutdelning 
 
Avlysning  Tävlingsledningen äger rätt att efter domarens godkännande avlysa tävlingen 

som helhet eller viss klass. 
Upplysningar   Tävlingsledaren telefonnr: 070-745 23 24 
 
Sjukvård   Läkare på plats 
 
Träning   Banan är öppen för fri träning mot avgift. Se SMK Västerås Kartings 

Hemsida. Träning hela fredag 2/10 9:00-18:00 
 
Camping   Camping och uppställning i anslutning till banan enligt hänvisning av 

personal på plats. Campingen öppen från torsdag 1/10. El kommer att finnas i 
mycket begränsad omfattning 

 
Servering   I kiosken serveras kaffe, läsk, smörgås och korv. I Klubbhuset serveras 

lunch. 
Övrig information  Se slutinstruktion i samband med startbekräftelse och PM som anslås på den 

officiella anslagstavlan. 

Välkomna önskar 
SMK Västerås Karting 


