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Eventplan för ”Stubbrace” 2020-10-11 

Plats: 

Gamleby – Skramstad 4:1       Närmast infart ”Lida Gård”       Koordinat: 57.90478, 16.38869 

59492 Gamleby 

Säkerhetsansvarig: 

Kai Karlsson tel. 0706269683 

Säkerhetsplan 

Område för motorsportutövning ligger inom avgränsat och markerat område, avskilt från och obehöriga, kallat 
Träningsområde. 

Inga fordon får parkeras på till-/utfartsväg så dessa kan utgöra hinder för utryckningsfordon. 

Deltagare 

Bilar/Bussar avsedda för tävlande hänvisas snarast efter ankomst till Depå. Alla personer bör självmant hålla 
ett säkerhetsavstånd om 2 meter till närmast person. 

Endast inom markerat Träningsområde får motorcyklar köras. På övriga områden leds motorcykel. 

Varje tävlande ansvarar för att godkänd miljömatta används i depå. 

I begreppet deltagare inräknas enligt huvudregeln de personer som samtidigt besöker tex en danstillställning 
för att bevittna evenemanget. I begreppet inräknas alltså inte funktionärer, ordningsvakter, eller annan 
personal som tjänstgör på uppdrag av arrangören. Vid motorsporttävlingar räknas endast publiken, inte föraren 
och dennes Team som deltagare. 

 

Publik  

Begränsning till 50 personer tillåts pga regler gällande Covid-19.  Alla personer bör självmant hålla ett 
säkerhetsavstånd om 2 meter till närmast person. 

Vid motorsporttävlingar räknas endast publiken, inte föraren och dennes Team som deltagare. 

Föräldrar ansvarar för att eget barn följer reglerna och hålls under uppsikt. 

Träningsområde 

Avgränsat område på gärde innehållande tävlingsbana, parkering och depå för tävlande ekipage. 

Inom Träningsområde får endast Arrangörer, Tävlande och Mekaniker befinna sig. 

Arrangören äger rätt att avhysa personer som ej har tillträde inom Träningsområde. 
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Sjukvård 

Krav på sjukvårdspersonal finns ej för träning men utbildad person finns. Vid fall av personskada anmäl er hos 
utsedd Sjukvårdspersonal. 

Där efter i samråd vid tages åtgärd efter bedömning av skadans art. 

Samtliga skador skall rapporteras till Tävlingsledare. 

Kiosk 

Arrangör tillhandahåller försäljning av enklare förtäring så som Korv, läsk, Kaffe. 

Betalning med Swish.  Respektera att nedskräpning inte tillåts på privat mark. 

Använd utsatta skräptunnor. 

Karta         

Gamleby – ”Skramstad 4:1”, Lida Gård        Kordinat: 57.90478, 16.38869 

Infart från söder på E22. Sväng vänster innan berget vid ”Skramstad bro” före Trafikplats Gamleby Norra, 
Signalröd Pil. Följ sedan pilar.  

Från Norr på E22, efter Trafikplats Gamleby Norra över ”Skramstad bro” sväng höger efter berget, Signalröd Pil.    

Följ sedan pilar. 

Blåmakerat och inringat gult område är parkering/Depå. 
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