
 MSCC 
 Attackerar Superstage 

 
Den 1 augusti har vi bokat Emmaboda Flygfält för att köra Bilsport Superstage. 
Dagen är öppen för alla medlemmar med sportbil. 
 
Bilsport Superstage är längre och snabbare än Minnesberg. Bansträckningen är 
ungefär 2.600 meter. Den innehåller flera kritiska punkter, som testar både 
bromsar, väghållning och spårval. 
 
Antalet deltagare är begränsat så vänta inte med din anmälan för länge 
 
Tidsplan 
08.00 Grindarna öppnar 
08:45 Förarsammanträde 
09.00 Körningen börjar 
12.00 Lunch! (se nedan) 
13.00 Mer körning 
17.00 Slut för dagen 
18.00 Grindarna stängs 
 
Pris: 500:- 
Engånglicens SMA: 150:- 
 
Krav: 

• Bil med bärande tak eller öppna med överrullningsskydd. 
• Bilens ljudnivå får ej överskrida 95 dB. 
• Välfungerande bromssystem, gärna med ny bromsvätskan 
•  Bilen får ej innehålla lösa delar som kan skada eller distrahera föraren 

under körning 
• Föraren skall ha heltäckande klädsel i bomull samt lämpliga skor, 

handskar och hjälm. (shorts och t shirt ej tillåtet) 
• För de som saknar SMA licens kan engångs licens köpas vid anmälan 

 
Klassindelning: 
Vi kommer dela in deltagarna efter fordonens ålder samt däckstyp. 
 



Lunch 
Bilsport Superstage har en obligatorisk lunchtystnad mellan 12-13 och då 
kommer klubben servera något enklare grillat till självkostnadspris. 
 
 
Boende 
För de som vill köra upp dagen/kvällen innan finns det ett antal boende i 
närområdet. 
 

• Moshults Vandrarhem (14km) 
https://sv.hotels.com/ho898933216 

• STF Långasjö Vandrarhem (15km) 
https://sv.hotels.com/ho1703530432/ 

• Grimsnäs Herrgård (23km) 
https://www.grimsnas.se 

 
 
Hitta till Emmaboda Flygbana 
Adress: Skutarydsvägen 210, 361 92 Emmaboda 
https://www.google.com/maps?ll=56.617004,15.606541&z=14&t=h&hl=sv&gl
=US&mapclient=embed&daddr=Emmaboda+Flygbana+Skutarydsvägen+210+3
61+92+Emmaboda@56.6170036,15.6065414 
 
  



Hur kör man Bilsport Superstage?? 
 

 
 
Detta är första gången för MSCC på Bilsport Superstage, så vi kommer anpassa 
oss under dagen. 

 
• När du anmäler dig på plats på Emmaboda Flygbana kommer du få ett 

startnummer som du ska sätta på bilen (högersidan samt baktill). 
• Du som beställt en SMA licens kommer få fylla i den på plats. 
• 08:45 Samlas vi för förarsammanträde. 
• 09:00 Kör vi ett visningsvarv så alla vet hur banan ser ut. Vi kör från 

starten till vändningen, där vi samlas. Sedan kör vi från vändningen till 
mål. 

• Efter det kör vi rullande i startnummer ordning hela dagen. 
• Det är ditt ansvar som förare att vara redo när det är din tur.  
• Är du ej redo kommer du tyvärr missa den rundan. 
• Om du inte kan/vill fortsätta köra är det ditt ansvar att meddela föraren 

med nästa startnummer att du ej kommer köra mer. 
• 12:00 bryter vi för lunch (obligatorisk tystnad) 
• Klubben kommer ha grillen med och erbjuda något enkelt att äta och 

dricka till självkostnadspris. 
• 13:00 börjar vi körningen igen och kör tills banan stänger 17.00 
• 18.00 Stänger de grindarna 


