
    

 

     KM2 - Träningsdag 
Ljungbyhed Park 

   Lördagen 29 maj 2021 

 
P.g.a. restriktioner rörande Covid-19 kommer vårt KM2 köras som en 
träningsdag i stället. Träningen kommer att köras på Ljungbyhed Park på den 
precis ombyggda och uppfräschade anläggningen. (STCC kör sitt premiärrace 
här helgen efter oss).  
Vi kör i fasta träningspass enl. bifogat tidsschema, (ca 4x18min per klass). 
Dagen delas med BMW Club Schweden.  
Transpondertidtagning kommer finnas för exakt visning av träningstider. 
Begränsat antal deltagare, först till kvarn gäller. 
 
COVID-19 - Vi följer gällande rekommendationer från berörda myndigheter 
gällande begränsning i spridning av smittan mm. Mer om förhållningsregler kring 
detta längre ner i detta dokument. 
 
Föranmälan & betalning 
Anmälan görs på MSCC’s hemsida enligt instruktion där. Endast förare samt max 1st 
mekaniker per ekipage. Endast i förväg anmälda personer släpps in på området av 
vakt. Arrangemanget är endast för MSCC’s samt BMW CSM’s medlemmar.  
Endast fordon som uppfyller gällande reglemente för Roadsport, Modsport, Clubman, 
RS, MSCC Historic samt BMW CSM’s reglemente är tillåtna att deltaga. 
 
För medlemmar i MSCC 1400 kr. För hela serien 5500kr, gäller fram till KM2. 
 
Anmälan och betalning ska vara MSCC tillhanda senast 2021-05-26. Inbetalning 
av anmälningsavgiften görs till Bankgiro 179-7612. OBS! Ingen efteranmälan eller 
betalning på plats.  Avanmälan kan göras via e-post till info@mscc.se, återbetalning 
av anmälningsavgiften kommer att ske, men ev. administrationsavgift kan tas ut. I 
undantagsfall accepteras skriftlig anmälan till MSCC, c/o Fredrik Olsson, Östra 
Förstadsgatan 253, 231 32 TRELLEBORG – fredrik@mscc.se. 
 
Anmälan på plats  
Anmälan vid ankomst kommer att ske utanför de vaktförsedda grindarna till området 
och endast förare med 1st mekaniker per ekipage kommer att släppas in. 
Var beredd att visa körkort/giltig ID handling. 
Överlämna undertecknat dokument där du intygar att: 

• Du och din eventuella mekaniker är fullt friska och inte har några 
sjukdomssymptom förknippade med COVID-19. 

• Förarmötesinformation genomläst och förstådd. 
• Intygande om skick/reglementsenlighet på tävlingsbil samt personlig utrustning. 

 

 



Placering i depå  
Vi kommer att använda anläggningens helt nybyggda maskindepå (30x300m) ute vid 
start och målrakan. Ut och infart till banan kommer att ske från nya depån via ”Fast 
lane” precis som på t.ex. Ring Knutstorp. Den halkbanedepå vi brukar stå i kommer 
aktuell dag vara uthyrd för halkkörning men det ska vara fritt längs hangarbyggnaden 
om nån vill parkera här (följ ev. skyltning/parkeringsförbud). 
Mer info om placering i nya depån kommer att publiceras på www.mscc.se . 
Parkering bör ske så minimalt depåutrymme tas i anspråk, samtidigt ska hänsyn tas för 
att hålla Coronasäkert avstånd till depågrannen (inte dennes bil nödvändigtvis). 
Eventuella släpvagnar och dragbilar kan om möjligt placeras på gräset utanför 
asfalterad depåyta. 
 
 
Besiktning  
Då arrangemanget är en träning/testdag så kommer ingen regelrätt besiktning av 
fordonen att ske. Stickprovskontroller kan ske under dagen. Upptäcks tydliga brister 
kan föraren hindras för att få köra mer. 
Dokument bifogas där föraren garanterar att det fordon denne avser delta med under 
dagen, tillfullo uppfyller gällande krav för säkerhet och gällande reglemente. Tillika 
intygas att förarens personliga skyddsutrustning är hel och ren och enl. gällande  
reglemente. 
Signerat dokument ska inlämnas till tävlingsledaren före man får beträda banan.  
OBS, Max 95dB ljudnivå enl gällande praxis gäller. Tänk på att tömma ur eventuella 
lösa föremål från tävlingsbilen före start. 
 
 
Bemanning/funktionärer  

• Vakter vid grind sköter insläpp under dagen. Inga icke föranmälda släpps in. 
• Tävlingsledare Anders Hedlund samt biträdande TL kommer att finns på plats 

vid start/mål. 
• Ansvarig för utsläpp på banan. Släpper ut förarna vid utsläpp med ”Pizza 

spade”. 
• Flaggning kommer att ske med elektroniska ”Traxa” signaler. 
• Kameraövervakning av banan kommer att ske hela dagen. 
• Bärgning. Funktionärer kommer att finnas behjälpliga för ev bärgning/sopning 
• Ambulans samt rescuebil kommer att finnas på plats som vanligt. 
• Vakt team kommer att hålla koll i depån så att hänsyn tas för att minimera 

smittspridning. 
• Frågor under dagen? Se punkten ovan för tävlingsledare. 

 
 
Frågor om tävlingen besvaras av: 
Fredrik Olsson, telefon: 0705-535091  
Tekniska frågor om ekipage och personlig utrustning besvaras av 
Klubbmästerskapsgruppen, mail: kmorg@mscc.se 
 
 
För ”sista minuten information”, gå in på www.mscc.se 
 
 
 
 
 
 



Preliminärt tidsschema 
Indelning i grupper enligt exempel nedan. (preliminärt beroende på antalet anmälda 
Slutligt tidsschema publiceras på hemsidan förre datum för arrangemanget): 
 
7.00-9.00 Anmälan vid grinden 

8.30 Funktionärsgenomgång  

9.00 – 9.30 BMW CS (heat 1) 

9.30 – 9.50 Roadsport C & Historic (heat 1) 
9.50 – 10.10 Roadsport A & B (heat 1) 

10.10 – 10.30 RS & Modsport (heat 1) 

10.30 – 11.00 BMW CS (heat 2) 

11.00 – 11.20 Roadsport C & Historic (heat 2) 

11.20 – 11.40 Roadsport A & B (heat 2) 

11.40 – 12.00 RS & Modsport (heat 2) 

12.00 – 13.00 Lunchuppehåll 

13.00 – 13.30 BMW CS (heat 3) 

13.30 – 13.50 Roadsport C & Historic (heat 3) 

13.50 – 14.10 Roadsport A & B (heat 3) 

14.10 – 14.30 RS & Modsport (heat 3) 

14.30 – 15.00 BMW CS (heat 4) 

15.00 – 15.20 Roadsport C & Historic (heat 4) 

15.20 – 15.40 Roadsport A & B (heat 4) 

15.40 – 16.00 RS & Modsport (heat 4) 

  
 
Övrigt: 
• Den som känner sig krasslig ska stanna hemma. 

• Publik kommer INTE att släppas in på området. 

• Håll säkerhetsavstånd till andra personer på området på minst 2 meter. 

• Prata gärna med andra MEN respektera säkerhetsavstånd. 

• Medtag egen mat. I nuläget finns ingen plan för servering på området. Skulle detta 
ändras meddelar vi på www.mscc.se 

• Använd toaletterna med förstånd. Håll avstånd i ev. kö. Om möjligt försök torka av 

ytor efter användandet.  

• Tvätta händerna ofta och noga. Tag gärna med tvål och egen dunk med vatten. 

 



Till sist: 
• Övrig sista minuten information kommer i så fall på hemsidan (www.mscc.se) samt 

eventuellt i mailutskick. 

• Observera att SBF:s miljökrav för uppställning av bilen på tät 
presenning/absorberingsmatta måste följas!  

• Reglemente för klubbmästerskapet finns på hemsidan 
http://www.mscc.se/klubbmasterskap/reglemente/ 

 

 

 


