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PM 1 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 

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.  

 

Administrativ Anmälan 

Tag med licens och den förare som skall starta först skall också visa upp transponder för 

kontroll. Eventuella obetalda eller start- eller efteranmälningsavgifter skall betalas i samband 

med att startande förare anmäler sig. 

Anmälan sker utomhus under tak. Tänk på att hålla 2 meters avstånd från varandra i kön till 

anmälan.  

 

Besiktning 

På grund av Covid-19 så reducerar vi antalet förare som skall genomgå den obligatoriska 

besiktningen till 1 förare per lag. Den förare som skall starta för laget är den förare vars MC 

skall besiktigas. Besiktningen kommer att ske i direkt anslutning till startplatsen och föraren 

kommer direkt efter godkänd besiktning att placera sin MC på startlinjen.  

Personlig skyddsutrustning, hjälm och ryggskydd skall medtagas till besiktning.. 

Arbetsgången är ljudmätning och allmän besiktning. Motorcykel överlämnas till 

funktionärerna för besiktning samtidigt som föraren tillämpar distansering. 

 

Förarmöte 

Förarsammanträde utgår med anledning av Covid-19 och kommer att ersättas av ett PM – 

start. Detta PM kommer att publiceras på www.svenduro.se och på anslagstavla på 

tävlingsplats. 

 

Dusch 

Utifrån Riksidrottsförbundets och Svemos riskanalys och direktiv kring Covid-19, erbjuder 

arrangören ej omklädning- och duschmöjligheter. 

 

Prisutdelning 

För att minimera risk för smittspridning och följa smittskyddsläkarens direktiv gäller följande. 

För lag med placering 4-10 ber vi lagledaren att representera laget och hämta samtliga priser. 

För lag som placerar sig 1-3 välkomnar vi hela laget till prispodiet.   

Ingen officiell prisutdelare kommer att överlämna prispokal, utan dessa kommer att placeras 

vid respektive pallplats innan speakerns presentation av pristagarna. 

 
Covid-19 Viktigast av allt! 

Vid minsta tecken på symptom/sjukdom, stanna hemma.  

Personer i riskgrupperna, undvik att besöka denna tävling.  

Tänk på handhygien och håll avstånd. 

 

Välkomna! 
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