
Inbjudan till RM4 i Minimoto, Fiddyracing & MinigGP samt Honda RRAC  
Kalmar 16-17 juli 2011 

 
 

 
Arrangör: Kalmar MK RR-sektionen 
Tävlingsdagar:  16-17 juli 2011 (träningstider se nedan) 
Tävlingsplats:  Skogstorps motorbana, Kalmar 

 
Anmälan:  Genom mail till a.kvarnkullen@telia.com kompletterat med insättning av 

anmälningsavgiften 350 kr på bankgiro 782-2208.  
Kör man 2-klasser eller mer kostar varje klass 300 kr/klass 
I mail ska följande uppgifter anges:  
Namn, klass, transpondernummer och startnummer. 
Saknas startnummer vänligen ange det, önskas att hyra transponder 
vänligen ange det. 
 
Sista dag för anmälan är den 8/7 2011.  
Betalning ska vara insatt på konto senast samma dag. 
Efteranmälan kan tas emot på plats och kostar 150 kr utöver 
anmälningsavgift. 

 
Anmälan vid tävlingsplats: Anmälan är öppen tors/fred mellan 18-21 samt lördag 07:15-07:45 

depån. Licens ska medföras vid anmälan.  
Skriv ut och fyll i 1 ex av anmälan nationell tävling 
http://portal.minimoto.se/files/blanketter/anmalan_nationell_tavling.pdf 
Ange Transponder nr i fältet längst ner till höger ”reg nr”. Endast 
besiktade och anmälda ekipage får träna. 
 

Förarmöte: Lördag kl. 07:45 o söndag 07:45 
 
Tävlingsform:  Enligt RM-reglemente. 

Minimoto enligt Svemo reglementet och SR Minimoto. 
MiniGP: enligt Svemo reglementet och SR Minimoto. 
Fiddyracing: enligt Svemo reglementet och SR Minimoto samt nyhet 
FiddyRacing Open(FiddyRacing Open, som Fiddyracing Senior men 
över 15Hk, svarta siffror på gul bakgrund). 
Honda RRAC; enligt Svemo reglementet samt reglerna för HRRAC. 
 

Tävlingsledare: Thomas Adring tel +46-708-499 453 
 

Kontakttelefon: Eventuella frågor sker till Bert Hogland +46-70-6658222 
 

Transpondrar:  AMB TranX160 (alt 260) står förare för och att dessa monteras på mc 
enligt AMB rekommendation för säkerställande av funktion. 
 

Transponder HYRA:  Det kommer även att finnas Transpondrar TranX160 att hyra för 150kr. 
Transponderfäste finns att köpa för 100kr. 
 

Tidsschema:  Läggs ut på http://portal.minimoto.se minst en vecka före tävling. 



Vägbeskrivning:  Tag av motorvägen,E22, vid Kalmar norra. 
Kör mot centrum, efter ca 300m sväng höger mot motorbana(skyltat). 
Efter c:a 1.4 km, sväng vänster vid stor gård. Fortsätt framåt till ni når T-
korsningen vid kyrkan. Sväng vänster i T-korsning, efter c:a 400m ligger 
motorbanan på vänster sida. 
WGS 84 (lat, lon):N 56° 41.991', E 16° 16.941' 
WGS 84 decimal (lat, lon):56.69984, 16.28236 
RT90:6285958, 1529229 
SWEREF99:6284709, 578524 
 

Tilläggsregler: Pga. av asfalten har vi krav på skydd för styrändar på MM. För 
MiniGP och Fiddy gäller följande: 
http://www.kmkrr.se/cms/images/pdf/kravspec%20f%F6r%20skydd
.pdf 

 
 
Träningstider: Vid förbetalning kostar alla 4 dagarna 400kr, annars är det 150kr/dag 

Tisdag: 15:00-20:00 fri träning 
Onsdag: 10:00-18:00 fri träning 
Torsdag: 15:00-20:00 fri träning 
Fredag: 10:00-18:00 fri träning 
 

Depåtystnad   Tis/Ons 20:00-10:00 
Ons/Tor 18:00-15:00 
Tor/Fre 20:00-10:00 
Fre/Lör 18:00-08:00 
Lör/Sön 18:00-08:00 

OBS. Missbruk av depåtystnad kommer ovillkorligen att 
medföra straffavgift på 1000 sek. 
 

El:  Ingen tillgång av el i depå finns. El till husvagnar finns i mån av tillgång 
under kvällstid. 
 

Camping: Möjlighet till camping finns i anslutning till tävlings område, dock ej i 
asfaltsdepån. Ingen möjlighet till övernattning i klubbstugor 
 

Depå:  Endast servicebil, tält och motorcykel i depån på markerad plats.  
 

Mat:  Köket håller öppet from torsdag 15/5 kl 16:00 
Matsedel kommer att publiceras på http://www.kmkrr.se 
 

Förvaring: Om ni tänkt semestra i anslutning till bandagarna! 
Vv kontakta Jonas Lenander på tel.+46-705-922 422 om förvaring av 
tävlingsgrejorna, om ni ej vill ha med dem på campingen och dylikt. 


