Inbjudan
Bilsporthelg & Besiktning RC-bil.
Arrangör:

Haninge Motorklubb

Organisationskommitté:

Thomas Lindgren, Jessica Appelkvist, Peter Sielck, Mats Eriksson

Tränings- och banansvarig: Peter Sielck
Registreringsbesiktning:

Thomas Lindgren

Lördag och Söndag den 1-2 April har vi på Haninge Motorklubb för avsikt att ge tävlande inom
sportgrenarna:
1.
2.
3.
4.

Rallycross
Rally
Folkrace
Crosskart

möjlighet att prova sina maskiner under organiserade former inför kommande säsong.
Körschema:
Lördag
1. Rallycross
2. Rally
3. Folkrace

Totalt antal deltagare under lördagen, 60 stycken.
Söndag.
1. Crosskart, samtliga klasser (Mini, 85cc, 125cc, 250cc, 650cc, Crosskart Xtreme).
Totalt antal deltagare under söndagen, 80 stycken.
Anmälan via mail är obligatoriskt senast den 30 mars. Skriv också ert mobilnummer i anmälan om
vi måste få tag på er. Håll er uppdaterade via vår FB & Hemsida. Antal deltagare är begränsat.
1.
2.
3.
4.

Rallycross
Crosskart
Rally
Folkrace

Anmälan via mail till Jessica Appelkvist
Anmälan via mail till Peter Sielck
Anmälan via mail till Mats Eriksson
Anmälan via mail till Ricki Hillesjö

laluna@bredband.net
petersielck@live.se
mats.eriksson@deco-eltele.se

ricki _63@live.se

Sida 2/2
För rallycrossåkare som önskar den årliga vagnboksbesiktningen samt eventuellt A-besiktning av
rallybil, löser vi det på plats. Inga extra kostnader, endast fakturan från Svenska Bilsportförbundet.
Skicka en anmälan om man önskar en besiktning senast den 30 mars till: spiken.volvo@gmail.com
Ring 0708- 21 21 01 vid frågor.

Träningsavgift:

Medlemmar med tävlingslicens för Haninge Motorklubb åker givetvis
gratis.

Icke medlem:

500 kr, betalas vid anmälan.

Tidsschema Lördag & Söndag.
Anmälan & besiktning öppnar

09.30

Första bil ut på banan

10.00

Lunch

12-13

Dagsavslut

16.30

Ett mer specificerat tidsschema återkommer vi med i ett PM1 som finns att tillgå vid anmälan. Det för
att vi inte i dagsläget vet hur många deltagare det blir i respektive sportgren.
Om det visar sig att väderleken inte är med oss och vi riskerar vår fina banas beskaffenhet är vi
tvungna att ställa in. Vi ber er därför hålla uppsikt på vår FB & Hemsida och ringa Peter vid oklarheter
och om man har några frågor: 070 - 730 66 09.
Haninge Motorklubb önskar alla välkomna till en trevlig ”prova- bilen-helg”.

