Inbjuder till
EKSJÖ GRAND PRIX (SM2)
FÖR ENDURANCE
EKSJÖ Grand Prix är en deltävling i IMBRA Western League
Arrangör: Eksjö R/C-Klubb www.eksjorc.se
Var: Eksjö www.eksjo.se - www.visiteksjo.se
När: 22-23 augusti
Plats: Änkarpagölen, Berget
GPS-koordinater till sjön: Lat:N 57° 41.541' Long:E 14° 55.722'
Klasser: E3.5, E7.5, E15, E27
Minst 4st startande i varje klass för att denna ska genomföras
Registrering: http://race.smbf.info/Pages/ViewEvent.aspx?EventId=1078
Sista anmälningsdag: 2 augusti 2020
Anmälningar efter detta datum accepteras beroende på platstillgång och mot dubbel avgift.
Deltagande: För att få delta i tävlingen krävs tävlingslicens. Denna skall kunna uppvisas vid
registreringen! Engångslicens kan lösas på plats (medlemskap i SMBF krävs).
För den som aldrig kört en tävling inom SMBFs ramar kan en kostnadsfri nybörjarlicens
lösas.
Tävlingsledare: Anders Stenström, Lennart Jerksten, Eva-Lena Jerksten
Regler: IMBRA 2020
Frekvenser: 27 MHz, 40 MHz, 2,4 GHz
Startavgift: 200kr/sr 150kr/jr per klass.
Startavgiften ska vara betald och bokförd på ERCKs bankgiro 264-5240 senast 200802
kl.24.00. Betalning efter detta datum räknas som efteranmälning.
Priser: Troféer
Tidschema och deltagarlista: Mailas till deltagarna senast den 16juni.

GEMENSAM BANKETT
Lördagen den 13maj arrangeras en gemensam bankett med buffé på Krusagården.
För 200kr/person (betalas samtidigt med din anmälan) får du mat, kaffe och kaka.
Det du vill dricka till tar du med själv.
Maila anders.stenstrom@telia.com med ditt deltagande på banketten när du anmäler dig till
tävlingen.

Boenden
Eksjö Stadshotell (ca.4,5km från sjön):
http://www.eksjostadshotell.se
Hotel Vaxblekaren
http://www.vaxblekaregarden.com
(ca.4,5km från sjön):
Ullinge Värdshus http://www.ullinge.se/
(ca.13,5km från sjön)
Abborravikens värdshus
http://www.abborraviken.se
(ca.6,5km från sjön):
STF Vandrarhem
http://www.visiteksjo.se/boende
(ca.4km från sjön):
Camping
http://www.eksjocamping.se
(ca.6km från sjön):

Camping är inte möjlig på tävlingsområdet.

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:
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

OBS! OBS! OBS!
Fotografering kommer att ske under tävlingen och på deltagarna.
Med din anmälan godkänner du också att ev. bilder på dig kommer att
läggas ut för visning på internet.

