
   
 

 
Team Östra Enduro. Adress: C/o Lars Pärnebjörk Veckholmen Ekholmen 27 Ön 745 99 Enköping 

Telefon 070 – 957 11 12   bostad 0171 – 82 212.  E-mail: parnebjork@telia.com    Hemsida: www.svenduro.se 
Plusgirokonto: 22 94 40 - 3   Bankgiro 5026-7384 Bankkonto Nordea : SE13  9500 0099 6042 0229 4403 

Bankkonto Sparbanken i Enköping 8305-5,4 498 712-1 

 

 

PM 2 Start 6-timmars lagtävling 29 augusti 2020 
 

Vänligen respektera pågående Covid-19 pandemi. Om ni har eller har haft symptom 

inom teamet i närtid kan vi tyvärr ej hälsa er välkomna till årets 6-timmars.  
 

Ankomst fredag 28 augusti 

Tävlande som kommer redan på fredagen parkerar till höger på det markerade området mellan 

tvätthallen och vägen. 

Vid ankomst lördag kommer funktionärer att visa var ni skall parkera, försök att ni i laget 

kommer samlat till Rörken om ni önskar parkera bredvid varandra. 

 

Med anledning av pågående Covid-19 pandemi är antalet medföljande servicepersonal per lag 

begränsat till max 2 stycken. Vi ber er respektera detta och inte ta med er fler personer in i 

depå-området.  

 

Har du läst? 

Tilläggsregler och PM 1 och 2 finns att läsa på www.svenduro.se under tävlingar. Viktigt att 

du har läst igenom dessa!  

 

Dekal A-B 

Denna dekal som ni får vid anmälan har endast ett syfte och det är att identifiera dig. Eftersom 

alla i laget har samma startnummer på sin MC så är det denna A-D dekal kopplad till just dig. 

Viktigt att kunna snabbt identifiera dig vid en olyckan.  

 

Start  

Lagens start-man/kvinna kommer att placera sin MC på startlinjen direkt efter besiktningen. 

Din MC skall alltså vara klar för start när du kommer till besiktningen efter besiktning kan du 

inte ta din MC tillbaka till parkering/depå. 

 

Din MC måste ha eget stöd monterat på MC, pallbockar eller lösa stöd får ej användas. 

 

Startsignal ges med avslagna motorer. 

 

Startsignal föregås av att en 15 sekunders skylt varefter startsignal kommer att ges med 

flagga. Startern kommer att hålla flaggan ner mot marken och startsignalen sker när startern 

lyfter flaggan. 

 

Tänk på att visa hänsyn i starten, tävlingen varar i 6 timmar så det avgörs inte i första kurvan!  

 

Kiosk/servering 

Uppsala MK kommer att servera gulaschsoppa/korv mm till. Betalning med swish eller kort. 

 
Covid-19 Viktigast av allt! 

Tänk på handhygien och håll avstånd. 

 

 

Välkomna! 
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