
       

Eventplan för ”Stubbrace” 2021-10-10                 Bilaga2  Sida1/2 

Plats: 

Stenserum- Odensvi       Koordinat:   57.90503, 16.25047 

59494 Gamleby 

Säkerhetsansvarig: 

Kai, Karlsson  tel 0706269683 

Säkerhetsplan 

Område för motorsportutövning ligger inom avgränsat och markerat område, avskilt från publik och obehöriga, 

kallat Träningsområde. 

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

Förare 

Bilar/Bussar avsedda för tränade hänvisas snarast efter ankomst till Depå.  

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

Varje tränade förare/team ansvarar för att ha egen brandsläckare och att godkänd miljömatta används i depå. 

Varje minderårig förare får ha med sig 2 målsmän i Depå om den ena själv tänker vara förare. 

Övriga anhöriga/syskon/släktingar/bekanta hänvisas till område för PUBLIK  

Anhöriga som inte ingår i förarteam 

Personbilar hänvisas av parkeringsvärd till anvisad plats. Dessa fordon får ej utgöra hinder på till-/utfartsväg  

för utryckningsfordon. 

Personer så som anhöriga/syskon/släktingar/bekanta som inte ingår i förarteam hänvisas till markerade 

områden Publik .  

Depå är endast till för förare och de som ingår i Team. 

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

Träningsområde 

Avgränsat område på gärde innehållande träningsbana, parkering och depå för tränande ekipage. 

Inom Träningsområde får endast arrangörer, förare och mekaniker befinna sig. 

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

       

Sjukvård 

Vid fall av personskada anmäl er hos utsedd Sjukvårdspersonal. 

Där efter i samråd vidtages åtgärd efter bedömning av skadans art. Samtliga skador skall rapporteras till 

Tävlingsledare.       



 

Kiosk      Sida2/2 

Tillhandahåller försäljning av enklare förtäring så som Korv, läsk, Kaffe och godis. 

Endast Swish.  Respektera att ni är på privat mark som vi lånat.   Använd utsatta skräptunnor. 

Karta         

Stenserum - Odensvi          koordinat   57.90503, 16.25047 

Infart från Riksväg 135 i riktning från Gamleby mot Kisa 

Från E22 vid Gamleby Norra väg 35/135 mot Linköping ca 500m, sväng vänster vid Stångeland till väg135 mot 

Kisa Signalröd Pil.  

Följ väg135 i 8km, sedan pilar vänster på grusväg 

Från väg 35 från Linköping , efter Överum ca 8km, sväng höger vid Stångeland väg 135 mot Kisa. Signalröd Pil.   

Följ väg 135 i 8km, sedan pilar vänster på grusväg.. 

Blåmarkerat är träningsområde.   

 

       


