
 
 

PM nr: 1 och startbekräftelse till 

Höga Kusten-Racet 2021 

Kramfors Motorsportsklubb hälsar dig välkommen till Sandviken motorbana och 

vår tävling lördagen den 10/7 2021. 

Du har erhållit startnummer enligt bifogad startlista. 

Hela startlistan hittar du på vår hemsida www.kramforsmsk.com 

Vi ökar antalet startande ifrån 80st till 100st. 

Veteraner kör med damer pga för få startande.  

Tävlingen genomförs med banans alternativspår som får köras en gång per heat. 

Trailers parkeras till vänster före depån. 

OBS! Alla som kommer med buss längre än 7m meddela gärna i förväg till 

Håkan Strindlund på 070-269 55 31. 

Vid anmälan fås armband som skall bäras synlig under tävlingen, max 4st + förare, 

samtliga räknas oavsett ålder. Lämna in ifylld mekanikeranmälan 

OBS! Alla som tillhör samma tävlingsekipage måste komma samtidigt till banan. 

Anmälan är öppen på fredag 17.00 - 20.00 och 

lördag 07.00 - 09.00 och finns i depån. 

Besiktning är öppen på fredag 18.00-20.00 och lördag 07.00-09.15 och kommer att 

genomföras på startplattan.  

Endast förare närvarar och ställer sig på anvisad plats. Föraren har overallen på vid 

besiktning och övrig tävlingsutrustning skall medtas och visas upp av föraren. 

Glöm inte att uppsamlingskärl för vätskespill samt att TÄT presenning skall finnas 

under bilen i depån. 

Förarsammanträdet ersätts genom ett förarbrev som är obligatoriskt att läsa igenom 

innan start.  

Första start 10.00. 

Bilsportförbundets tillståndsnummer FR-144 

Återbud till tävlingen vill vi ha så fort som möjligt dock senast 

http://www.kramforsmsk.com/


48 timmar före första start dvs. Torsdagen 8/7 kl.10.00 

Vid senare återbud uttages en WO-avgift på 500:- (se FR 3.4 ) 

Avanmälan görs på tel. 070-201 08 97 (Görgen Strömberg) 

En Brandsläckare på minst 6 kg ska finnas på depåplatsen. 

Förare som deltar i prisutdelning ska bära ” korrekt ” påtagen föraroverall och 

prisutdelning sker klassvis.  

Betala gärna med SWISH i Anmälan, Servering & Anbud. 

Kramfors Motorsportsklubb hälsar er varmt välkomna. 

 


