
PM 1:   Tidplan för Himlaracet/Nya Götalandscupen  210911 

ADMINISTRATIV INCHECKNING OCH BESIKTNING 

Fredag kväll    18.00 - 21.00 

Lördag morgon 6.00 – 8.00 

Vi tillämpar  ambulerande (gående) besiktning i depån.  Dvs besiktningen kommer till Er i 
depån. 

TIDPLAN FÖR TÄVLINGEN 

Lördag Kl. 8.30 Förarsammanträde vid startplattan. Håll avstånd till varandra 2 meter. 

Första start kl.9.00.  Därefter flytande tidsschema 

Träningsåk:  sker med start i startnummerordning  

Tävling: 2 st tävlingsåk på tid, varav den snabbaste tiden räknas som slutresultat. 

Startordning i första tävlingsåket i startnummerordning 

Startordning i andra tävlingsåket efter tiden i första åket, med snabbaste tiden sist  

ÖVRIGT 

Resultatlisan anslås på anslagstavlan på sekretariatsvagnen 

Prisutdelning sker direkt efter sista bil kommit i mål och resultatlistan har fastställts. 

Pris utdelas till de tre första i Rallycrossbilar, Rallybilar och Crosskart Extreme 

Kiosk med begränsat sortiment – korv,bröd,snacks,dricka,kaffe- betalning sker endast med 
SWISH (kontantfritt) 

Slutligen en PÅMINNELSE till Er som inte betalt anmälningsavgiften ännu (3st). Vg SWISHA 
den till 0708902118 omgående, så det är gjort före ankomsten till tävlingen. 

 

Organisationskomitten hälsar DIG hjärtligt välkomna till en, som vi hoppas trevlig tävling 

Borås Motorklubb/Nya Götalandscupen 

 

 

 



BORÅS MK -  VÄGBESKRIVNING TILL HIMLABACKEN, BORÅS 

Koordinater:    N 57.70524,      E 12.91053 

Om du kommer RV40 från Göteborg eller Jönköping :   

Tag av från RV40, avfart 83 vid Viaredsmotet RV27 mot Karlskrona 

Vid trafikplats OSDAL ta höger avfart mot Viskafors, BORÅS C , Vid första rondellen tag första avfarten mot 
höger BORÅS C, Ridhus. Vid andra rondellen kör rakt igenom mot BORÅS C  

Himlabacken ligger vid gamla Varbergsvägen 55 strax  intill Borås Ridhus. Följ järnvägen  och  

kör över den första  ljusreglerade/med bommar bevakade  järnvägsövergången till vänster  

 strax efter Borås Ridhus och ta sedan direkt  till  vänster efter järnvägsövergången  in på  

 grusvägen. Efter ca 100 meter finns depån på höger sida. 

Om du kommer RV27 från Växjö: 

Tag av från RV27, vid trafikplats OSDAL ta höger avfart.  I  rondellen ta av första till höger   

mot BORÅS C, Ridhus.  Himlabacken ligger vid gamla Varbergsvägen 55 strax  intill Borås 

Ridhus. Följ järnvägen  och kör över den första  ljusreglerade/med bommar bevakade   

järnvägsövergången till vänster  strax efter Borås Ridhus och ta sedan direkt  till  vänster  

efter järnvägsövergången  in på  grusvägen. Efter ca 100 meter finns depån på höger sida. 

Om du kommer RV41 från Varberg: 

Tag av från RV41 – första rondellen kör rakt igenom,  

vid andra rondellen tag första avfarten  till höger mot RV27/40 mot GÖTEBORG/JÖNKÖPING 

Tag av från RV27, vid trafikplats OSDAL ta höger avfart.  I  rondellen ta av första till höger   

mot BORÅS C, Ridhus.  Himlabacken ligger vid gamla Varbergsvägen 55 strax  intill Borås 

Ridhus. Följ järnvägen  och kör över den första  ljusreglerade/med bommar bevakade   

järnvägsövergången till vänster  strax efter Borås Ridhus och ta sedan direkt  till  vänster  

efter järnvägsövergången  in på  grusvägen. Efter ca 100 meter finns depån på höger sida. 

Om du kommer från Borås Centrum 

Kör Varbergsvägen ut mot Rydboholm/Ridhus 

Följ järnvägen på höger sida  och kör över den första  ljusreglerade/med bommar bevakade   

järnvägsövergången till höger strax innan Borås Ridhus och ta sedan direkt  till  vänster  

efter järnvägsövergången  in på  grusvägen. Efter ca 100 meter finns depån på höger sida. 


