
VIKTIG INFORMATION FÖR TÄVLINGEN I TÖREBODA den 23 maj 2021 

 

 Förarmötet sker inför varje träning med förarna uppställda framför grinden. Tilläggsregler, Tidsplan 
samt övrig information, se www.mxsm.nu  

 

Dags för RM-deltävling men med viktiga restriktioner alla måste följa! Töreboda MK har med 
utgångspunkt från rådande situation, gällande riktlinjer och riskanalys från Svemo och andra av 
myndigheter meddelade restriktioner fört en nära dialog med lokala och regionala myndigheter och 
fått klartecken att genomföra detta arrangemanget. 

 

 Direktiven från myndigheterna är mycket tydliga! - Följ de riktlinjer och regler som meddelats från 
myndigheter och region, begränsa antalet personer på området, ingen publik/åskådare, håll avstånd 
etc. annars riskeras tävlingen att ställas in/avbrytas!  

 

Det är viktigt att noga läsa denna information och personer som inte följer gällande anvisningar och 
riktlinjer, kommer att avisas från området och riskerar också att anmälas till förbundsbestraffning! 
Alla förare och mekaniker samt funktionärer uppmanas att ta ett stort ansvar i sitt agerande genom 
att följa riktlinjerna för tävlingen. 

 

 Ingen publik/ åskådare är tillåtet!!! Allmänt Munskydd rekommenderas att bäras, om möjligt inom, 
Bandepån, Eller andra ställen inom området som riskerar nära kontakt. Förare med hjälm på huvudet 
behöver inte bära munskydd. Varje person ansvarar för att på egen hand skaffa munskydd och 
använda det på ett fullgott sätt enligt tillverkaren, så dess funktion uppfylls på bästa sätt. 

 

OBS! Ingen publik eller andra åskådare Förutsättningen för att genomföra tävlingen är att den 
genomförs utan publik. Ingen samling i grupp, huvudregeln är att man uppehåller sig vid sitt fordon 
mellan klasserna, annars klassas man som åskådare och därmed publik. Om åskådare befinner sig på 
förbjudet område avvisas dessa från platsen med risk för uteslutning ur tävlingen. 

 

Incheckning/anmälan: Kontaktfri anmälan vid infart till banan, förare sitter kvar i bilen. Förare samt 
en mekaniker släpps in på området. 

 

Kiosk: En kiosk kommer att vara öppen, med begränsat utbud av enklare förtäring. Även lite på 
lördag kväll. 

 

Miljö: För att värna om miljön vädjar vi till samtliga deltagare att använda de uppsamlingskärl och 
den miljöstation som finns på anläggningen. Ingen tvättmöjlighet finns. 



 

Maskinbesiktning/Teknisk kontroll: Besiktning sker slumpmässigt av förarna på väg ut i waitingzon till 
fria träningen. Ljudmätning sker som stickprov efter träning/heat vid utfarten. 

 

Toaletter: Använd i första hand egen toalett i husbil/husvagn. Håll avstånd och bilda kö ansvarsfullt 
med distans 

 

Sjukvård finns på kullen framför starten 

 

OBS!  

 Håll avstånd om minst 2 meter till varandra - Har du symtom/är sjuk stanna hemma!!! - Följ alltid 
den senaste information från Svemo, Motocrossektionen och för detaljer se Svemo MX Riktlinjer och 
riskanays, www.svemo.se/forbundet/Corona 

 

TÄNK PÅ ETT STORT EGENANSVAR! 


