
                                            
 

Förarmötet ersätts av detta PM!                                     
Tilläggsregler, Tidsplan samt övrig information, se www.mxsm.nu eller 

https://www.svenskalag.se/helsingborgsmck. 
 

Helsingborgs MCK 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 EM/SM-arrangemanget 

 

Direktiven från myndigheterna är mycket tydliga! 

- Följ de riktlinjer och regler som meddelats från myndigheter och region, begränsa antalet personer 

på området, begränsad 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/team samt funktionärer uppmanas att ta ett stort ansvar i 
sitt agerande genom att följa riktlinjerna för tävlingen. 

 

• Webbsändningen av tävlingen 
Familj, vänner och sponsorer som inte kan besöka tävlingen på plats, föreslås att följa den 
live via webbsändning på Svemo:s kanal ”MXSM” på Youtube. 

 

• Media 

Endast av Svemo ackrediterade media har tillgång till tävlingsområdet. 

Vi vill uppmärksamma alla om gällande regler för marknadsrättigheterna till evenemanget 

(enligt Svemo stadgar Paragraf 9) 

1 § Svemo äger samtliga marknadsrättigheter till tävlingar, uppvisningar m m som sanktioneras 

av förbundet, om inte annat avtalats med ansvarig arrangör. 

2 § Förbundets huvudsamarbetspartners skall beredas möjlighet att medverka vid tävlingar 

som sanktioneras av förbundet. 

3 § Förbundet äger den exklusiva rättigheten till försäljning av de rörliga bilder och 

ljudupptagningar som produceras vid tävlingar som sanktioneras av förbundet, om inte annat 

avtalats. Med rörliga bilder menas bilder som kan förmedlas via antenn, kabelnät, parabol, 

internet, mobiltelefon eller motsvarande i sin vidaste bemärkelse. Samtliga sändningsformer 

såsom nyhetsrätt, sammandrag, liveupptagningar eller motsvarande innefattas i förbundets 

rättigheter. 

- För information och ansökan om ackreditering, se https://www.svemo.se/Service/Media/ 

 
 
 

http://www.mxsm.nu/
https://www.svenskalag.se/helsingborgsmck


• Incheckning /anmälan 
Anmälan vid Race office, förare sitter kvar i bilen och inväntar personal. Förare erhåller 
maximalt 4st band för entré till området, skall sättas på handleden direkt efter anmälan 
före man lämnar sitt fordon. Max (1) mekaniker i bandepån (på banområdet) och (2) person 
till service/mat m.m. i parkeringsdepån. (Alltså max förare + 3 personer.)                                       
Race Office/anmälan är vid infarten till området.  
Öppettider: fre: 15.00-22.00,  lör 07.00-08.00 och 17.00-22.00 samt sön: 07.00-08.00 
Övrig tid hänvisar vi till kansliet som är bemannat hela dagen. 
 

• Depå 

Team får hänvisade platser. Samparkering undviks genom att parkeringsplats tilldelas i den 

turordning förare anländer till tävlingen. Undvik trängsel/folksamling och fysisk närkontakt. 

Direkt efter avslutad tävling ska alla skyndsamt lämna depån. Respektera depåtystnad mellan 

kl. 22-06. 

 

• Miljö   

Helsingborgs MCK är en miljöcertifierad klubb och värnar om naturen och miljön. 

- Var därför rädda om vår natur och använd våra befintliga sopkärl. 

- Miljöstation finns vid gavel på kanslibyggnaden. 

- Du kan hämta fler sopsäckar i miljöstationen. 

- Om sopkärlen blir fulla ställ försluten soppåse vid sida. 

 

• Tvätt av crossar   

Vid tvätt av cross skall vår tvätt plats användas. Inga tvättmedel är tillåtna. Ingen ström får 

tas från spolplattan till annat än tvättar.   

• El i depån 

Elkablar skall vara uppmärkta med tilldelat märkband. Kablar utan märkband kommer att 

avlägsnas och straffavgift på 3.000:- tas ut. Det är förbjudet att koppla din el vidare till annan 

brukare som ej betalt för sin el. 

 

• Bandepå / Waitingzone 
Max 1 mekaniker per förare, håll avstånd, minst 2 meter. Förare och mekaniker skall ha 
SVART band, krävs för insläpp till bandepå/waitingzone.  

 

• KÖRNING I DEPÅN ÄR ABSOLUT FÖRBJUDET  
utanför området, gäller även cyklar och depåfordon.  
Detta gäller likväl vuxna som barn. 
 

• Besiktning och ljudmätning görs av 1/3 av deltagarna per klass i samband med träningen på 
morgonen.  
För EMX Women gäller besiktning för alla deltagare enl. tidschema. 
 

• Miljömatta SKALL finnas under samtliga motorcyklar och elverk. 
 

• Officiell tid och anslagstavla finns på kortsidan av klubbhuset ut mot banan, här sätts 
heatindelning och resultat upp. 
 

• Provkörning av maskin görs/finns på 80-banan (bakom starten) 
 



• Duschar finns i toalettbyggnaden vid entrén till området 
 

• Brandsläckare finns i depån vid miljöstationen, bandepån och waitingzone. 
 

• All stöld som sker på anläggningen polisanmäls. 
 

• TYSTNAD MELLAN KL. 22.00- 06.00 

 

• Efter målgång i alla heat är det HOPPFÖRBUD på platåhoppet innan bandepån 

• Vid ev. rödflaggning är återsamlingsplatsen watingzone. 

 

• Publik hälsas välkomna, begränsat antal biljetter enl. gällande restriktioner kommer säljas                                    

via förköp med start från den 1 augusti, se mer info på vår hemsida  

              Helsingborgs MCK - Svenskalag.se 

             Pris: 100:- per dag eller 150:- får båda dagarna 

             Insläpp publik från kl. 08:00 båda dagarna  

 

• Möjligheter till camping på området finns, kontakta klubben på anmalan@hbgmotocross.nu 

för platsbokning och information.  

 

• Digitalt program för tävlingen finnas att ladda ner från vår hemsida från den 5 augusti 

 

 

 
Med vänlig hälsning Helsingborgs Motocross klubb 

https://www.svenskalag.se/helsingborgsmck
mailto:anmalan@hbgmotocross.nu

