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PM nr 1 och startbekräftelse för Jämt-natta 2019-02-23

1. Tack för din anmälan och välkomna till Östersund. Ditt startnummer hittar du i bifogad 
anmälningslista.

2. Fredagens besiktningsplats är hos Stefans Buss & Bilplåt, Åsbacksvägen 4, 835 94 
Ås. Pilat från stora Odenskogsrondellen i Östersund. Kör E45 västerut, 9,5 km till Ås. 
B-besiktningen är i porten längst till höger. A-besiktningen är på baksidan. Lördagens 
besiktning är vid Östersunds Motorstadion. Håller till på planen mellan stora carporten 
och speedwaybanan. Ta med dig någon form av kvitto på betald anmälningsavgift att 
visa upp vid anmälan. Ta även med dig ifylld mekanikeranmälan. Vi tänker på miljön 
och skriver inte ut några papper i onödan. 

3. Tävlingen har Länsstyrelsen Jämtlands län tillstånd 258-7609-18 som även gäller dis
pens från gällande föreskrifter om högsta tillåtna hastighet på specialsträckorna. 
Mellannorrlands Bilsportförbunds tillstånd har nr RY-128 för tävlingen och nr RY-221 
för Tuss den 22/2.

4. Efter fredagens besiktning, kör du till Östersunds Motorstadion. Där kan du lämna trai
ler och tävlingsbil. Området är låst under natten. På Motorstadion tänkte vi bjuda dig 
och din kartläsare på middag. Givetvis är även er servicepersonal välkomna, men 
dom får betala 100:-/person. Middagen är framdukad mellan 18 – 21. 
Anmälan på raceconsulting eller till sture@handog.nu. 
Sture svarar även på 070-666 28 10. Anmälan vill vi ha senast måndag kl 18:00.

5. Under lördag kommer det att finnas två serveringar på Motorstadion. En inne i HQ och
en mellan serviceplats och publikplats.

6. Två bärgningsbilar kommer att köra sträckorna efter sista tävlande. Hoppas du slipper 
utnyttja den servicen. En service som vi bjuder på.

7. Prisutdelning direkt efter avslutad tävling. Antalet priser enligt inbjudan.

8. Officiella anslagstavlan finns i HQ på Östersunds Motorstadion.

Återigen välkomna till Östersund. Hoppas ni kommer att trivas.


