
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Inbjudan till SM2 i HeatRacing och Offshore 
 

Frövi 11-12 Juni 2016. 
 

Arrangör: Karlskoga RCBK 

Plats:  BillerudKorsnäs pappersbruk i Frövi, för vägbeskrivning 

klicka här vägbeskrivning 

eller se vägbeskrivning på hemsidan. 

http://krcbk.blogspot.se/  

Datum:  11-12 Juni 2016. 

Klasser: Hydro - OTA3.5 / FSR-H3.5 / FSR-H7.5 / FSR-H15 och 

FSR-H27 & FSR-H FE-4S 

Offshore - FSR-O3.5 / FSR-O7.5 / FSR-O15 / FSR-O27 / 

FSR-O50 & Zenoah 26 cc (standard) 

Anmälan:   Anmälan görs här 

http://race.smbf.info/Pages/Events.aspx  

senast 2016-06-05  

Startavgifter:   Anmälningsavgiften till hydroklasserna är för Seniorer: 

150:- för första klass + 50:- för nästföljande klass(er).  

Juniorer: Anmäler sig gratis till denna tävling. 

 Anmälningsavgiften till offshoreklasserna är för   

Seniorer: 150:- per klass  

Juniorer: Anmäler sig gratis till denna tävling. 

https://www.google.se/maps/dir/59.4845376,15.3297629/@59.4841781,15.3302672,16z/data=!4m3!4m2!1m0!1m0
http://krcbk.blogspot.se/
http://race.smbf.info/Pages/Events.aspx


Betalning: Betalning görs i samband med förarmöte. 

Tider: Fredag: Fri träning hela dagen 

Lördag: Förarmöte 08.30, första start ca: 15 min efter 

förarmöte. 

Söndag: Första start 09.00 

Tävlingsledning:    FSR-H & OTA: Tävlingsledare / Domare - Mats Aldell / 

Nicklas Ericsson 

FSR-O: Tävlingsledare / Domare - Mats Aldell / Ilona 

Öberg 

Regler: Enligt de svenska SMBF FSR-O, FSR-H & OTA reglerna. 

Bana:   Ovalbana enligt SMBF FSR-H & O reglerna. OTA körs 

delvis på ovalbana. 

Tävlingsform: FSR H & OTA: Tävlingen körs i 5 heat varav de 4 bästa 

räknas. 

 FSR-O: Tävlingen körs i fyra eller fem 8-minuters heat 

(beroende på anmälningar och tid) varav de 3 eller 4 

bästa räknas. Efterstart är tillåten. 

Heatordning: Tävlingen kommer att köras med rullande klassordning, 

OTA3.5 / H3.5 / H7.5 / H15 och H27 - O3.5 / O7.5 / O15 / 

O27 / O50 och Zenoah26… 

Varvräkning:  FSR-H & OTA: Varvräkningsblock 

FSR-O: MyLaps RC3 decoder med personliga 

transpondrar. 

 

Transpondrar:   Föraren ansvarar för att transponder är i funktionsdugligt 

skick,  

klubben har inga transpondrar för uthyrning. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parkering: Parkering på ”stora” vägen är förbjuden enligt Korsnäs. 

 

Personbilar:   Endast avlastning framför körplatsen, parkera därefter 

smart så många får plats! 

 

Husbilar: Parkering av husbilar utförs i samråd med andra husbilar 

så att så många som möjligt får plats då det är trångt om 

parkering. 

 

Camping:  Camping på tävlingsplatsen är normalt inte tillåten enligt 

Korsnäs, men ”vi ser genom fingrarna” och tillåter 

camping på egen risk. 

 

Depåtält: Då det är trångt på körplatsen måste ev. depåtält ställas 

upp med omsorg. Plats för tält kommer att finnas efter 

vägen, dock med sådant avstånd att bilar kan passera. 

 

Mat:   Försäljning av korv, hamburgare, läsk & kaffe kommer att 

finnas. 

 

Upplysningar:  Mats Aldell 070-604 42 91 

 

 

 

 

 

 



 

Övrig logi: 

 

 Prästryggen Camping (5 km från sjön) http://www.prastryggen.se/ 

Tel: 0581 – 30043 / 072 – 2831655 

Google Maps http://goo.gl/maps/FGX09 

 Vandrarhemmet Bullefanten (1,9 km från sjön) 

http://froviforsmuseet.com/vandrarhemlokaluthyrning/  

Tel: 0581 – 37674 / 0581 – 37209 

Google Maps http://goo.gl/maps/Rw6xW 

 

 

 

 

 

 

 

Välkomna 

Tävlingsledningen 

Karlskoga RCBK 

http://krcbk.blogspot.se/ 

http://www.prastryggen.se/
http://goo.gl/maps/FGX09
http://froviforsmuseet.com/vandrarhemlokaluthyrning/
http://goo.gl/maps/Rw6xW
http://krcbk.blogspot.se/

