Då vi på grund av Covid 19 inte kan hålla ett traditionellt förarmöte
publiceras förarmötet digitalt på Östhammars MK:s Hemsida.
https://www.osthammarsmk.se/

Förarmöte
Välkomna till Stockholmscrossen, Kanikebolsbanan och Östhammars
MK.
Tävlingsledare för tävlingen är Henrik Älvebrink, biträdande
tävlingsledare är Conny Hedin och säkerhetschef är Peter Lydell.
Supervisor är Eva Fahlén
Incheckning görs på plats i samband med att man anländer till
depåområdet. Förens namn och transpondernummer kontrolleras.
Förare + max två (2) anhörig/mekaniker tillåts
tillträde till tävlingsområdet. 3st armband delas ut vid anmälan och
skall bäras synligt på handleden under hela tävlingsdagen. (förare +
mekaniker/anhörig) Personer utan armband kommer att avvisas
från tävlingsområdet.
Ankomsttid till depåområdet fredag 28/8, kl.17.00-21.00, lördag 29/8, kl.
07.00-08.30
OBS Övrig tid är depåområdet stängt för in och utpassering.
Användning av TearOff eller liknande engångssiktskivor är
förbjuden på Kanikebolsbanan. Kontroll kommer att ske.
På träningens första varv gäller gulflagg som vanligt, under träning och
tävling skall gulflagg respekteras, nedflyttning 10 placeringar tillämpas
och vid grov förseelse uteslutning.
Förare som kör utanför banmarkeringar/genar, nedflyttas 10 placeringar
och vid upprepad/grov förseelse uteslutning.
I bandepån är endast en mekaniker tillåten och endast under den ”egna”
förarens heat.
Tvättning av mc får ske i depån under förutsättning att markskydd
används. Tvättvatten tillhandahålles i begränsad omfattning
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Resultat anslås på anslagstavla vid väntzon och i depåområdet i
anslutning till paddocken (för hästar)
Lämna inte skräp efter er i depåområdet.
Markskydd under mc är såklart obligatoriskt, kontroller kommer att ske.
Brandsläckare är utplacerade i depåområdet och markerade med
skyltar. Brandsläckare finns också i väntzonen, bandepån och i
anslutning till klubbstugan.
Då det har varit varmt och torrt under en längre tid finns det en stor risk
för brand i depåns torra gräs. Vi uppmanar er att inte använda kolgrill
eller öppen eld vid matlagning och i vart fall inte utan ständig uppsikt
över grillen och att släckvatten finns i tillräcklig omfattning. Vid stark vind
är det direkt olämpligt med grillning/öppen eld.
Toaletter finns i klubbstugan och utplacerade i depåområdet men vi
uppmanar alla att i första hand använda egen toalett i husvagn/husbil.
Duschar i klubbstugan är avstängda och skall ej användas.
Vi uppmanar alla förare-och dess team att uppehålla sig vid ”sin” plats i
depån mellan heaten.
Tänk på att hålla avstånd till varandra.
Även om det är tävling så utsätt inte dig och dina medtävlare för onödiga
risker som sluta med att någon skadar sig allvarligt. Det är det inte värt.
Publik är inte tillåten.
Jag hoppas att ni får en rolig och bra dag på Kanikebolsbanan.
Mvh Henrik Älvebrink, Tävlingsledare ÖMK.
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