
  Inbjudan Stubbrace             
               11 oktober 2020 
Arrangör:   Westerviks MSK 
 
Hemsida:   www.wmsk.se/cross 
 

Plats:   En åker i Gamleby – Skramstad, Lida 1 Kordinat:   WGS84 DD (LAT, LONG) 57.90478, 16.38869 
Pilat från E22 Gamleby.  

Anmälan:   Sker ENDAST på www.wmsk.se/cross  senast torsdag den 8 oktober kl. 18.00 
Endast för WMSK:s medlemmar 
I anmälan anges förare + anhörig till minderårig/depåpersonal. 
Den som inte själv kör räknas till publik (se nedan). Undantaget: Om förälder är funktionär och 
har varselväst. 
 

Kostnad:   50cc, 65cc och 85cc 100 kr 
Stora 200 kr  
Ingen efteranmälan på plats.    
 

Anmälan och tider:  Anmälan öppen kl. 08.00-09.00. Betalning på plats via Swish.   
Förarmöte 09.30 Start 10.00 

 
Träningstyp:   Tidsträning med MAX 100 deltagare 

50cc/65cc Träning 15 min 1+1 heat (10 min + 1 varv) på egen kortare bana utan transponder. 
65cc, 85cc Träning 15 min 1+1 heat (12 min + 1 varv)  
Vuxna Tidskval/träning 15 min  
A-grupp 1+1 heat (15 min + 2varv), B-grupp 1+1 heat (15 min + 2 varv) 
 

Licens:   Minst klubblicens (Körs som öppen träning) Se Svemos hemsida 
 
Startnummer:  Kontrollera eget startnummer så ingen annan förare redan anmält samma. Skrivs in vid anmälan 

på  http://www.wmsk.se/cross  Tydligt synliga siffror på motorcykel från tre håll. 
 
Tidtagning:  AMB-transponder finns i begränsat antal (10st först till kvarn), kryssas i vid anmälan.  Har du egen 

så fyll i nummer vid anmälan.  ALLA ordnar egen transponder, 50cc kör utan samt de 65cc som 
avser köra ihop med 50cc. 

 
Depå:   Kommer att finnas på anvisad plats 
 
Miljömatta:   Ja, obligatoriskt 
 
Priser:   Stubbslaget är WMSK:s KM-serie med tre discipliner (Cross, Enduro och 

Stubbrace).  
Pokal till de 3 första i totalen för 85cc och stora ”Stubbslaget 2020”. 
Deltagarpokal till samtliga deltagare i 50cc och 65cc ”Stubbslaget 2020”. 
 

Servering:   Enklare förtäring som korv, dryck, kaffe, godis m.m. finns på området. 
 
Information:   Kai Karlsson 070-6269683 
 
Övrigt:   Vi har bara fått låna marken av ägaren, alla håller rent efter sig. 
 
Publik:  Tillåts med max 50 personer p.g.a. regler för Covid-19. Förälder till 

deltagande barn och som ej själv är förare räknas till publik. Skyltning och 
parkeringsvärd avvisar övertaliga och icke behöriga. Det ät tillåtet att stå 
varhelst på grusvägen om publiktaket är nått. Tänk på avstånden. 
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