
 

EMK-KANNAN PM nr 1 
 
 

Hej och välkomna till EMK-kannan 12/9-2020 

 

Med rådande läge så blir det mesta lite annorlunda och vi behöver försöka tänka i nya banor. 

Vi eftersträvar alltid att göra så bra arrangemang som möjligt och hoppas att dessa åtgärder 

kring tävlingen kommer att fungera som vi tänkt. 

 

Har ni symptom på sjukdom så skall ni stanna hemma.  

Vid avanmälan pga sjukdom så tas ingen avgift ut och ni återfår er fulla inbetalning med 

undantag för ev noter. Återbud, via mejl eskilstunamk@swipnet.se eller via SMS 070-6504532 

 

Kom ihåg att visa stor respekt under tävlingen och håll goda avstånd till varandra. 

 

Välkomna / Eskilstuna Mk 
 

 

Tävlingsledare: Kjell Eriksson - 0705834823 

Biträdande tävlingsledare:  Jonas Lagergren - Björn Olsson 

Domarordförande: Annica Karlsson - 0702522643 

Domare: Roland Andersson -  

Teknisk Chef: Per Karlsson -  0707832745 
 

 

Pilning till HQ, Kärr-P samt besiktning utgår i år.  En karta finns längst ner i dokumentet och 

koordinater har ni här. 

 

HQ Ekebybanan: 53.375923, 16.43692 

Kärrparkering: 59.3801, 16.42959 

Besiktning, Bilia: 59.389765, 16.467126 

 

 

Startavgift:  Skall betalas via BG 5184-8653 eller Swish 1236929012 och finnas bokförda 

på klubbens konto senast Tisdagen 8 september. Märk betalningen med namn samt klass. 

 
 

OBS: Ändrad tidsplan gällande besiktning. 
 

Fredagen den 11/9: kl 16.30 - 20.30.  Anmälan öppen 
Fredagen den 11/9:  kl 17.00-21.00.    Fri A-besiktning, Bilia 
Lördagen den 12/9: kl 06.30- 11.00.   Anmälan samt besiktning öppen, Ekebybanan. A-besiktning Bilia 
Eskilstuna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:eskilstunamk@swipnet.se


 

Anmälan:  
Anmälan sker vid kärrparkeringen. Vid infart till parkeringen stannar ni till vid anmälan och 

uppger erat startnummer. Ni får era tävlingshandlingar utdelade via sidorutan. 

 

Ni ska därefter lasta av och montera era nummer på tävlingsbil samt servicebil. Stora siffror på 

tävlingsbilens dörrar och små siffror i övre hörnet av vindrutan på Kartläsarsidan. 

Armband skall därefter monteras på teamets alla medlemmar. 

Dessa armband tillsammans med startnummer ger er tillträde till HQ vid Ekebybanan. 

Inpasseringskontroll kommer att ske. 

 

Kom ihåg att anmäla namn på era mekaniker senast onsdagen 9/9. 

Anmälan sker via mejl eskilkstunamk@tele2.se alt. SMS 070-6504532 Ej efter kl 21.00 

 

 

Besiktning:  
A-besiktning sker på Bilia i Eskilstuna enligt tidsplan.  Notera att enbart föraren av 

ekipaget får närvara. Inga kärror får medtagas till besiktning. 

 

Bilen skall vara tömd på utrustning som inte har med besiktningen att göra. 

OBS!  Efteranmälda besiktigar i anslutning till sin klass. 

Kom ihåg att ID handlingar skall medföras i original samt vara kompletta. 

 

Besiktningstider lördag. 
Start nummer                                          Tid 

 

Föråkare samt nr 

1-20 

1   – 20 

 

06,30 - 07.00 

21 –40 07,00 - 07,30 

41 –60 07,30 - 08,00 

61-80 08,00 - 08,30 

81-100 08,30 - 09,00 

101-120 09,00 - 09,30 

121-140 09,30 - 10,00 

141-160 10,00 - 10,30 

161-180 10,30 - 11,00 

 
 

Trackingsystem: 
Enheterna skall vara monterade innan start. 

Dessa kommer att monteras på A-stolpens burbåge alt. Toyota-staget. Om dessa är klädda med 

någon form av burstoppnings så kan den vara tvungen att tas bort. 

Ingen strömförsörjning till enheterna behöver dras fram. 

 

Elektroniskt tidkort: 
Co-drivern kommer att behöver ha med sig en egen smartphone eller motsvarande enhet med 

möjlighet till internetuppkoppling. 

 

Ni kommer att få en webblänk som ni använder för att nå sidan för tidkortet. 

Det är besättningens ansvar att se till att enheten har strömförsörjning. 

 

Frågor gällande tracking och det elektroniska tidkortet hänvisas till Raceconsulting 



 

Service: 
Enbart ett fordon per tävlingsbil tillåts på området. 

Original Serviceyta är 7x7m. 

OBS! Har ni fordon över 7m ska detta föranmälas. Långa fordon kommer att ha företräde i en 

separat depå.  
 

Då serviceplatsen är inhägnat område råder rökförbud enligt nya lagen, Rökrutor finns. 
Grillning med öppen eld är ej tillåten. 
 
Service efter SS2 sker vid HQ. 
Service efter ss4 sker vid OKQ8 i Kungsör. 
Koordinater: 59.419904, 16.066740 
 
Bensin finns att tillgå vid besiktning samt vid service efter SS4. 
 
Samtliga tävlingsbilar skall placeras på presenning, absorberingsmedel/material samt behållare 
för uppsamling av vätska skall finnas vid varje ekipage. En presenning skall även finnas 
tillgänglig för servicefordonet. 
OBS. 1st 6kg brandsläckare vid respektive team/tävlingsbil på servicearean. 
All försäljning och dyl. skall godkännas av tävlingsledningen. 
 
Anslagstavla samt resultat: Digitalt via www.raceconsulting.com 
 

Rallylive kommer att sända rallyradio via SBFplay. Inspelning för Web TV kommer att ske. 

Liveresultat kommer att finnas via www.raceconsulting.com 

 
Säkerhet: Räddningsfordon finns utplacerade längs med tävlingsbanan. 

OBS När det gäller bandning så följer vi rekommendationer från notskrivaren därutöver är 

vi ytterst sparsamma. Så där det finns band finns anledning. 

 
Servering:  
Enklare servering kommer att finnas utomhus. Klubbstugan kommer att vara stängd under 
dagen.  
Enbart toalettsektionen kommer att vara öppen. Extra toaletter finns utställda på området. 
 
Ett tält kommer att finnas på området med begränsat antal sittplatser. 
 
Det går att förbeställa färdiggjorda sallader till tävlingsdagen. 
Detta måste beställas via Marie 073-9898772. Ring alt. SMS. Ej efter 21.00 

Kycklingsallad, bröd och dricka 70:- Betalas på plats. 

 
 

Varmt välkomna önskar Tävlingsledningen 

 

 

Kom ihåg att titta på de 2 kartorna nedanför. Den ena visar var  

HQ, Kärrparkering samt besiktning ligger och den andra visar ett 

flödesschema över HQ vid Ekebybanan och hur ni ska köra på området. 

 



 

 

 

 

 

 

 OBS! En sida till 
 



 

 


