SMK Motala Bil
PM 1 Lilla Folkracefestivalen i Motala 25-26 september 2021
•

Tack vare ändrade restriktioner så kan vi ta emot alla ca 160 anmälda i stället för 120.
Ni har fått startnummer enligt bifogad anmälningslista.

•

Vi har ändrat plats för anmälan/administrativ incheckning: ny plats är speedwayentrén vid
kärrparkeringen.

•
•

Det finns möjlighet att betala startavgift och anbud kontant och med Swish.
Ni som inte redan anmält delade bilar (eller vid förändring), meddela det vid den administrativa
incheckningen.
Armband till förare och mekaniker (max 3 st mekaniker) delas ut i den administrativa
incheckningen. Banden ska bäras hela helgen för att få vistas på området och ska visas upp vid
infart i depån.
Infart till depån sker enbart via kärrparkeringen, inga andra grindar kommer att vara öppna.

•

•
•

•
•

Max ett servicefordon (under 8 meter) per tävlingsfordon i depån.
Camping finns i mån av plats ute på vår funktionärscamping. Vi kan tyvärr inte tillhandahålla el i
depån eller på campingen (elen på campingen är endast till för funktionärer).
Det kommer inte finnas tillgång till några duschar eller vattentoaletter under helgen pga. att
klubbstugan renoveras.
Vårt kök kommer inte vara öppet under helgen, men Möllers kommer att finnas på plats i stället.
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•

Vi kan ta emot 600 personer i publiken. Entrén kostar 60 kr för 1 dag och 100 kr för 2 dagar, gratis
för de som är födda 2007 och senare.

•

Alkoholtester kommer att ske slumpvis samtliga dagar. Vilka som blir utvalda anslås på
anslagstavlan framför speakertornet varje dag. Alkotesterna kommer att ske på plan 2 i
speakertornet mellan klockan 8-9.

•

Vi kommer att dela ut förtursbiljetter till NGK till segraren och tvåan i seniorklassen och till segraren
i damklassen.

Varmt välkommen till en härlig tävlingshelg på Dunteberget i Motala önskar tävlingsledningen!
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