
INBJUDAN & TILLÄGGSREGLER 

Mälarcupen/Karlsröms cup 2011                         

 
Mälardalens Enduroklubb inbjuder, tillsammans med  följande klubbar till 

”Mälarcupen/Karlstöms cup 2011”.  

 

23 April Göta MS 

7 Maj Mälardalens EK Bergby 

5 Juni FMCK Strängnäs 

11 Juni FMCK Stockholm Kungsängen 

27 Augusti Åsätra 

3 September Mälardalens EK Plats meddelas senare 

8 Oktober Sala MSK  Final samt prisutdelning på karlstöms motor i sala 

 

Tävlingsledare: Peter Viberg 070 543 16 68 Johan Andersson 0730 319354 

 

Tävlingens typ:.Enduro varvlopp typ 2. 

Samtliga deltävlingar kan köras med oregistrerad mc. 

Vissa av tävlingarna kommer att köras som 2st heat dvs 2 pass men kort vila mellan 

 

Licens: Förare skall inneha enduro-licens giltig för 2011. 

Engångslicens kan endast köpas på svemos hemsida.  

 

Anmälan: Föranmälan bör ske via mail till peter@malardalensek.se  

 

Startavgift: 250kr Sker vid anmälan tävlingsdagen från kl. 08,00 

 

Fast startnummer: Startnummer 1-30 är reserverade till dom som har fast startnummer från 

svemo annars är det fritt att önska ett startnummer, det nummer ni får vid första tävlingen 

behålls hela serien det är inte möjligt att byta starnummer under serien 

 

Tävlingsklasser: 

Elit, Senior,Junior, Motion 16-39; 40-49; 50-65;  

Det är EJ tillåtet att ha elitlicens och anmäla sig i senior klassen 

Bottenfärg enligt enduro-reglementet 

 

Körtid: Elit,senior & junior ca 1,45-2 timmar motion ca 1tim 30 min 

 

Poängsystem per  klass. 

60p till 1an 57p till 2an 55p till 3an 53p till 4an 51p till 5an 50p till 6an sedan faller det ned 

till 1p vilket alla får som går i mål 

 

2st tävlingar kommer att räknas bort i den totala listan dvs ni måste åka 5 av dom 7 

tävlingarna för att vara med i totalen 

 

Priser: 50kr per startande per tävling läggs i en prispott. Priserna består av pokaler i motion 

samt presentkort hos karlsröms motor i sala, i dom andra klasserna.  

mailto:peter@malardalensek.se
http://www.karlstrommotor.se/


Då detta är en serie så kommer det inte att vara någon prisutdelning efter varje tävling 
 

. 

Avlysning: Ev inställd tävling meddelas på www.malardalensek.se dagen före start  

 

Övriga upplysningar: Peter Viberg 070 543 16 68 efter 16,00 el Johan andersson  

0730 319354 efter 1700  
 

http://www.malardalensek.se/

