
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PM ”Start”   

Information till er som skall köra Vinterstånkan.   

Kom ihåg att det är en publikfri tävling och max 2 servicepersonal per startande. 

OBS!! Det kommer att finnas enklare förtäring att köpa. 

 

Tävlande   

Det är erat eget ansvar att transpodernummret är rätt.   

Besiktning och ljudmätning kommer att genomföras på alla.  

Siffror och bakgrund enl.SR 2021-2022   

Start:   
Förarsammanträde kommer att hållas 10 min före varje start vid startfållan/depån. 

Guldhjälm 
Ni kommer att åka ett mastervarv med ledare innan start direkt efter förarsammanträde. 
sedan kommer ni ställas upp på led och släppas 1/ 10 sek. Annars samma regler som andra klasser. 
Övriga klasser 

Ni kommer att ställas upp i led per klass. Ingen nummerordning utan placera er efter eget  

omdöme hur snabba ni är, Start sekvens 1start/ 5 sek.  

Ni ska hinna starta erat sista varv inom utsatt körtid. Ingen individuell starttid utan klockslag 

gäller. (Körtiden är däremot tilltagen så alla ska hinna sina varv). Respittid är tid att slutföra 

sitt sista varv. 

Tid tas per varv och slås ihop till en totaltid. Tiden i depån räknas inte in i varvtiden. 

Visa hänsyn och släpp förbi snabbare åkare som kommer ifatt. Banan är oftast så pass bred  

att det inte är något problem.   

 

Depå/service   

Passeras mellan varje varv och det är upp till varje förare hur man disponerar tiden. Miljömatta skall 
användas.   

Målgång.   

När man kört sina varv rullar man av genom depån.   

 

 



 

 

Antal Varv   

Guldhjälm 9 varv Start 10:00 Körtid 30 min Respittid 5 min 

Ungdom 9 varv Start 10:45 Körtid 45 min Respittid 10 min 

Bredd 5 varv  Start 12:00 Körtid 2h Respittid 30 min 

Motion/Dam 3 varv  Start 12:00 Körtid 2h  Respittid 30 min 

 

Prisutdelning 

Sker direkt när alla startande i respektive start kommit i mål.   

Pokaler till 1:a, 2:a, 3:a i varje klass förutom Guldhjälm där alla deltagare får pris. 

Plakett till övriga deltagare. 

     
Sjukvård 

    Tel nr. 076-612 31 77 
               070-363 75 35 

 
Vägbeskrivning Från Rv 50 norr och Rv 66, åk genom hela Ludvika på Rv 50 mot Örebro,ta höger 
mot handelsområde Lyviken, sedan vänster i rondellen mot Gonäs. Fortsätt Gonäsvägen ca 9 km, 
sväng höger mot Björnhyttans återvinningcentral (pilat).  

Från Rv 50 söder, sväng vänster i Grängesberg till Björnhyttevägen (vid Spendrup´s, mot björkås), åk 
ca 6 km, ta höger mot Ludvika ca 800 m, vänster mot Björnhyttans återvinningcentral (pilat). 

Tidtagning   

Det kommer att finnas länk till liveresultat via hemsidan   

www.ludvikams.com   

 

 
Välkomna till ”Vinterstånkan”  

 

http://www.ludvikams.com/

