
 Svenska Mästerskapet 2016 
FSR-O och H  

Deltävling 1, 28-29maj 2016 

 

 

Arrangör: Eksjö R/C-Klubb.  http://www1.idrottonline.se/EksjoRCKlubb-Bilsport/  

Var: Eksjö, Sverige,  www.eksjo.se - www.visiteksjo.se   

När: 28-29 maj 2016 

GPS-koordinater till sjön: Lat: N 57° 41.541'  Long:, E 14° 55.722' 

Klasser: FSR-H 3.5, 7.5, 15, 27, FE-4S, OTA. 

Klasser: FSR-O 3.5, 7.5, 15, 26Z, 27, 35 

Information I år anmäler vi oss online på: 
 SM1(http://race.smbf.info/Pages/ViewEvent.aspx?EventID=1021) 
Din anmälan, som ska innehålla namn, adress, klubb, klass, transpondernummer samt minst 4 

frekvenser eller 2.4 Ghz. 

Vid frågor ring. Lelle 0739620072 eller mail lelleoberg1@gmail.com  

Sista anmälningsdag: 2016-05-22 

Anmälningar efter detta datum accepteras beroende på platstillgång och mot dubbel avgift.  

 
Tävlingsledare O: Lennart ”Lelle” Öberg  

Tävlingsledare H: Mattias Bengtsson 

Varvräkning:  

All varvräkning sker med transponder. Utom H/OTA 

Domare: Ilona Öberg 

Regler: Naviga 2012 med svenska avvikelser, följ länk nedan. 

 http://media.smbf.info/2014/09/2012_fsr-rules_english-rev-2015-nov..pdf 

 

Frekvenser: 27 MHz, 40 MHz, 2,4 GHz  

Startavgift: FSR-O 150kr per klass senior. 75kr per klass junior. 

FSR-H/OTA.150kr för första klass + 50kr för nästföljande klass(er). 

 betalas kontant på plats eller med swich. 

Priser: Troféer  

Serveringen. Från ca 08.00 kaffe och smörgås mm. ca 10.30 startas grillen för flygande lunch 

med korv, hamburgare mm. kommer även finnas godis och fikabröd. välkomna önskar 

tjejerna i fiket. 
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Tidschema och deltagarlista: 

Deltagarlista, tidschema och heatlistor kommer mailas till anmälda deltagare senast   

Snarast efter tidsfristens utgång. 2016-05-22  

Camping är inte möjlig på tävlingsområdet.  

Hyra av stuga eller uppställning av husvagn och tält kan göras på Bergets Sportfiske, 

ca.1200m från sjön.  

Det finns 4st 4-bäddsstugor att hyra. Pris per stuga 600kr/dygn (300:-/säng)  

Tyvärr finns i nuläget ingen prisuppgift på campingplats inkl el. 

För bokning av stuga eller campingplats maila anders.stenstrom@telia.com  

 

 

 

 

 

Övriga boenden 
 

Abborravikens värdshus http://www.abborraviken.se  

(ca.6,5km från sjön): 

Hotel Vaxblekaren http://www.vaxblekaregarden.com 

(ca.4,5km från sjön): 

STF Vandrarhem 

http://www.visiteksjo.se/boende 

(ca.4km från sjön): 
Ullinge Värdshus http://www.ullinge.se/  

(ca.13,5km från sjön)  

Eksjö Statshotell (ca.4,5km från sjön): 

http://www.eksjostadshotell.se   

Officiell Camping http://www.eksjocamping.nu/ 

(ca.6km från sjön): 

 

Hur hittar jag dit? 
 

Kommer du från: 

Norr, via Mjölby och Rv32: 

Vid trafikplats Eksjö Norra sväng av mot Bergets Sportfiske och följ vägen mot 

Anneberg och Solberga 

Efter ca.2,5km sväng höger mot Bergets Sportfiske  

 

Kommer du från: 

Väster och Söder via Rv40/31/33: 

mailto:anders.stenstrom@telia.com
http://www.abborraviken.se/
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Passera Eksjö och kör av vid trafikplats Eksjö Norra. Sväng av mot Bergets Sportfiske 

och följ vägen mot Anneberg och Solberga 

Efter ca.2,5km sväng höger mot Bergets Sportfiske  

 


