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FÖRARINFO 
 

Bäckeforssnurren - 20200919 
 

Välkommen till vår tävling!   Kul att så många anmält sig i tider som dessa. 
 
Det kan bli en del upprepningar av info i andra dokument, vi ber er ha överseende med det. 
 
Det här är första gången vi klubbar, Bengtsfors MC, Dals MK, Åmåls MK, MK Väst och MK 
Trophy arrangerar något tillsammans. Vi hoppas och tror att det blir fler gånger, förhoppningsvis i 
större skala med fler grymma sträckor. Bara de där rackarns virusen håller sig borta. 
 
Vi har plockat fram två sträckor till i år. Vi hade egentligen tre från början, men Trafikverket gav 
oss inte tillstånd att åka på den tredje. Trots det har vi ett mycket gott samarbete med dom och även 
med Länsstyrelsen. Stort tack till dessa myndigheter för det. 
 
Som sagt, två sträckor. Ganska snabba, men de nyper också till ibland. Andra sträckan är det i första 
omgången en del rullgrus på, tänk på det. 
 
I många innerkurvor är det utplacerat cementhålsten med en kort orange snökäpp istucken. I 
snökäppen har vi också ATA-band. De syns tydligt, tycker vi. Kör INTE på dom, då åker du på en 
punktering. 
 
Varje startande får tre st ”armband”, till förare, kartis och en mekaniker. Dessa ger er tillträde till 
depåområdet. Inga andra förutom funktionärer kommer in i depån. Försöker någon så kommer vi att 
avvisa dom vänligen men väldigt bestämt. Ni som tävlande får gärna hjälpa oss att hålla koll på att 
inga obehöriga kommer in i depån. Det har med vårt förtroende mot Länsstyrelsen och Kommunen 
att göra. 
 
Vi har funktionärer i depån som hjälper er att placera era bilar och bussar. Följ deras anvisningar. 
Yttersta raden med tävlande placerar sina servicefordon ute på gräset. Tävlingsbilen ställer ni direkt 
innanför, på asfaltkanten. Tänk på presenningen som skall nå minst en halvmeter utanför bilen, runt 
om. 
 
Anslagstavlan finns i hörnet på byggnaden, vid gamla bilhallen. Vi tejpar alla papper från insidan så 
att vi undviker alltför nära kontakt. Innanför de stora fönstren har vi HQ, kom dit och vinka på oss 
om ni vill ha kontakt med oss. 
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Vi har ingen kiosk eller försäljning. Ni kan istället handla inne i restaurangen och på 
bensinstationen. Låt oss gynna dessa! De öppnar tidigare idag, för oss. 
 
Första start är kl 11.00 och vi kör med flytande start, håll koll på vilka startnummer som inte dykt 
upp och efter vilket startnummer du skall ut. Direkt, dvs en minut efter sista startande i första 
vändan släpper vi ut andra omgången. Det tar 20-30 minuter att åka runt ett varv så det kommer att 
bli lite tid för service mellan omgångarna. Det kan också bli ett kort uppehåll efter omgång två, vi 
kan behöva kontrollera vägarna. Vi meddelar i så fall. 
 
Det är ganska korta transporter ut till första sträckan och också mellan sträckorna. Tävlingen 
kommer förhoppningsvis att upplevas som en rallysprint med en lite längre transport in till 
service/slutmål. 
 
På grund av det är korta avstånd så kommer vi att stoppa inne fältet vid starten på Facklan om något 
skulle hända på den ena eller andra sträckan. Vi har helt enkelt inte plats för några köer. 
Nu hoppas vi verkligen att inget skall hända, men om det nu skulle det… 
 
Vi har långt till närmaste ambulansstation, därför har vi hyrt in en ambulans från Uddevalla som 
betjänar bara oss. Vi har pratat med jourcentarlen på Bäckefors lasarett så där har vi hjälp om det 
skulle behövas. 
 
Om allt snurrar på och det flyter bra så är sista tävlande i mål ca kl 14.45. 
 
Följ alla funktionärers instruktioner så kommer det bli bra. 
 
 

OBS!!!        HELA TÄVLINGEN ÄR PUBLIKFRI        OBS!!! 
 
 
LYCKA TILL på tävlingen önskar vi alla - tävlande, mekaniker och funktionärer! 
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