Information till alla förare, funktionärer, mekaniker och
övriga som kommer vistas på Vimmerby MS område.
Camping 2013














Campingen öppnar fredagen den 5 juli klockan 10.00. Innan dess är camping absolut förbjuden inom
vårt område. Campingen är sedan öppen fram till söndagen den 14 juli klockan 10.00 med el. På
kvällen samma dag skall området vara tomt.
Vid anländande till Gnagaredalen skall betalning erläggas vid raceoffice innan man åker in på området.
I år kan man betala sin camping med kort i raceoffice, dock inga kontantuttag. Husbil/buss/husvagn
kostar 200 kronor per natt. Tält kostar 100 kronor per natt.
Säkerhetsavstånd SKALL följas för varje campingplats se bilaga. Samtliga husvagnar måste placeras
med draget utåt. Större ”elslukare” såsom kylskåp, frysar, stereos etc. är absolut förbjudet. Alla
elkontakt/anslutningar SKALL fuktsäkras.
Platser går ej att förboka. Samtliga campingar har tider och regler som skall följas.
Familjecampingar kommer att finnas även i år. De ska hållas lite lugnare och har speciella regler som
finns anslagna, exempelvis ska det vara tyst klockan 23.00. I år har vi familjecamping på gamla
kärrparkeringen (2A och 2B) samt på område (7A). Ingång till den nya campingen för fotgängare är via
crossbanan.
Lerduveskytte-området (3A) kommer inte att ha någon ström. Detta påverkar inte priset. Delar av
område 6A och hela 6C är stängda av räddningstjänsten. Se kommande karta för samtliga områden.
Campingvärdar kommer att finnas på samtliga campingar. De kommer bland annat organisera
uppställning av fordon. Deras bestämmelser skall följas.
Toalettvagnar placeras i större grupper.
Vi har nya duschar i år. Samtliga duschar finns samlade i ett ”duschverk” vid garaget. (se
områdeskarta)

Tävlingsdepå








Depån är öppen samtliga dagar 06.30-23.00, övrig tid parkering utanför tävlingsområdet. Alla som har
större fordon (över 8 meter) ska i förväg ring och anmäla vilken dag ni ankommer till Gnagaredalen,
även om det är skrivet i anmälan. Ring Ulf 070-58 13477.
Det är förbjudet att campa i depån, förutom vid specifika tillåtelser från depåchefen.
Vid depåbrist får stora bussar uppställda i depån räkna med att dagligen ha 4 tävlingsbilar placerade där.
Det är grillförbud i hela depån under hela tävlingsdagen från anmälan öppnar fram till klockan 21.00.
Därefter får det enbart grillas på anvisade platser.
Det är även cykelförbud samma tider som ovan. Föräldrar är ansvariga för sina barn!
All försäljning samt uppvisningar och demonstrationer av varor i depån är förbjudet om man inte innan
tävlingens start har fått tillstånd av Vimmerby MS. Kontakta Ulf Karlsson 070-5813477.

Entré





Hel vecka (tisdag- lördag) 300 kronor
Fredag- lördag 150 kronor
1 dagar tisdag-torsdag 60 kronor per dag
1 dagars fredag eller lördag 100 kronor per dag

Övrigt








Depåkiosken kommer att vara öppen söndag 7 juli och måndag 8 juli kl. 12-20. Vi kommer att sälja
bland annat korv, dricka, godis och cigaretter.
Kvällsunderhållning; på torsdagskvällen anordnar vi en grillfest . Biljetter till den finns att köpa i stora
depåkiosken. Livemusik i logen och god mat erbjuds. Även discot är öppet till kl 01.00 denna kväll.
På räddningstjänstens begäran måste alla lämna ifrån sig gastuberna från sina svetsar vid raceoffice vid
ankomst. De kommer att märkas samt låsas in i en container. Mer info angående uthämtning vid
svetsning sker på plats. Under tävlingsdagen får man hämta ut sin gastub, dock får svetsning enbart ske
vid utsedda platser i depån.
All avlastning av tävlingsbilar får endast ske i avlastningszon. Kärror skall parkeras på anvisad plats.
Quikstopp (8B) för er som kommer efter 22.30. Där får ni stå som längst till 8.00 morgonen därpå, då
man får åka in på området.
All camping ä förbjuden på och runt parkeringen.
För allas trevnad är det oerhört viktigt att våra säkerhetsföreskrifter angående camping och vårt område
följs. Följs inte våra regler vidtas åtgärder.
Väl mött på vårt härliga race.
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