
Ver 1, 200902            sid 1 

Bäckeforssnurren - 20200919 
 

Slutinstruktion 
  
 Välkommen till Bäckeforssnurren! 
  

Vi hoppas att ni alla skall trivas hos oss, vi har ju inte varit bortskämda med tävlingar i år. 
Tävlingen är ett samarbete mellan Bengtsfors MC, Dals MK, MK Väst, Åmåls MK och MK 
Trophy och vi tror att vi hittat två bra vägar och att vi kan utöka antalet sträckor till nästa år. 
 
Så till lite information: 
Vi kommer att pila in till kärrparkeringen från Rv 172, pilarna är orange med 
tilläggsskylt ”Kärr-P, Anmälan”. Där sker avlastning av tävlingsbilar och kärrorna parkeras 
vid festplatsen. Intill kärrparkeringen finns också anmälan. Anmäl er där och gör allt klart 
innan ni åker till besiktningen.. Att vi gör detta beror på att ytan vid anmälan och besiktning 
är begränsad och vi vill undvika att servicebilar och kärror hindrar infarten till besiktningen. 
Från kärrparkeringen är det pilat till besiktningen, också med orange pilar. Intill 
besiktningen hittar ni serviceplatsen, följ funktionärernas instruktioner om hur ni skall ställa 
er på planen. 
  
Det finns PR-licenser att köpa, det gör man numera i SBFs app. Ta med någon sorts 
legitimation för den som skall stå på PR-licensen. Den som löst PR-licens får en 
säkerhetsgenomgång kl. 10.30 
 
Ha med dig ifylld mekanikeranmälan när du kommer till anmälan, det underlättar för alla 
tidsmässigt. Om du inte har mekaniker med dig så skriver du det i klartext på någon rad i 
nedre delen av pappret. Fyll också i kontaktuppgifter till din närmaste anhörig  

 
HQ kommer att vara inne i gamla bilhallen på Färdshuset Facklan. Vi sätter upp anslag på 
insidan fönstren så att ni kan läsa det utifrån. 
 
Varje tävlingsbil skall på serviceplatsen placeras på en tät presenning, det känner alla till. 
Denna presenning skall enligt reglerna ”gott och väl täcka marken under bilen. 
Vår tolkning är att presenningen skall gå minst 50 cm utanför bilen, runt om. 
 
Brandsläckaren som varje tävlande skall ha med sig på serviceplatsen, ställ den synligt. 
 
Övrigt: 
Banan består av två SS som körs tre gånger. Det är inlagt serviceuppehåll mellan varven och 
servicetiden är inräknad i maxtiden för varvet. 
 
Vi kommer vid ankomst till serviceplatsen efter varv 1 att plocka in tidkortet för att föra in 
tiderna i resultatgivningen. 
Ni får ett nytt inför omstarten för varv 2 och ett tredje inför omstarten på varv 3. 
 
Väl mött i Bäckefors!                                                            MK Trophy. 


