
  

Hanöbuktens Modellbåtklubb   
Att: Joachim Hallin  Hemsida: http://www.hmbk.org/  
Hagagatan 22  E-Mail: hmbk@hmbk.org  
295 32 Bromölla  Bankgironummer: 5706 9874 

Hanöbuktens Modellbåtklubb 

HMBK – En Klubb För Alla 
 

Svenska Mästerskapet FSR-M 2020 
4-5 juli 

 
Arrangör: Hanöbuktens Modellbåtklubb http://www.hmbk.org/ 
Var: Bromölla, Sverige. maps.google.com 
När:  6-7 juli 2019. 
 
Klasser:  FSR-M 1.8 standard, FSR-M 2.5 standard och FSR-M 2.5 special. Klassen FSR-M 1.8 special har inte 
längre SM-status. Vill man ändå anmäla sig (krävs fyra deltagare för start) går det att göra via e-post eller 
telefon. 
 
Frekvenser: 27 MHz, 40 MHz, 2,4 GHz 
 
Anmälan: Skall innehålla namn, adress, klubb, klass(er), transpondernummer/klass samt minst 4 frekvenser 
eller 2,4 GHz. Ange om ni önskar att låna transponder (50kr). 
 
Skickas till: 
Johan Eng 
+46 (0)70 749 89 52 
tavling@hmbk.org 
 
Onlineanmälan 
http://race.smbf.info/Pages/ViewEvent.aspx?EventId=1083 
 
Sista anmälningsdag: 26 juni 2020. 
 
På lördagen kör vi kval och delkval i samtliga klasser för att på söndagen köra finaler. Blir det 12 eller färre 
kör vi 3 X 20 minuter. OBS om vi blir mer än 6st i varje klass kommer vi att dela upp i fler heat. Men alla 
kommer att köra 3 X 20 min. 
 
Corona anpassningar 
 
I dessa tider med Corona som ständigt närvarande kommer vi att se till att hålla avstånd. Vi kommer att 
lämna varannan startplats tom för att säkerställa avstånd. I dom klasser där det blir fler än 6 tävlande 
kommer vi att ha kvalheat med max 6st tävlande. 
Vi kommer inte att köra lagtävling i år pga avståndskrav på bryggan.  
Vi kommer att ha handsprit och desinficering i anslutning till toalett. 
 
Startavgift: 100kr per klass. Anmälningsavgiften ska vara insatt på HMBK:s Bankgiro (5706 9874) senast den 
26 juni, alternativt kontant betalning vid registrering. Efteranmälan mottages i mån av plats.  
Det går bra att hyra transponder 50kr per transponder. 
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Mat: Grillen kommer att gå varm i dagarna två. 
 
Upplysningar: Johan Eng, tavling@hmbk.org, +46 (0)70 749 89 52 
 
Tidsplan och deltagarlista: Kommer att skickas ut senast den 30 juni  

 
Boende 
 
För information om boende se www.bromolla.se. 
I trakten finns både hotell, camping och flera bed & breakfast. 
 
 

 
Strandägnens Camping & Vandrarhem - bredvid körplatsen 
0456-255 93 
 
Edenryds B&B - några kilometer söder om Bromölla 
0456-127 52 
0733-256867 
 
Edenryds Gästgivargård B&B - några kilometer söder om Bromölla 
0456-260 96 
0706-068530  

 
 
Nymölla B&B - några kilometer söder om Bromölla 
044-543 38 
0707-684094 

 
 
 
 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
Styrelsen HMBK 

 
 

http://www.hmbk.org/
http://www.hmbk.org/
http://www.hmbk.org/
http://www.hmbk.org/
mailto:hmbk@hmbk.org
mailto:hmbk@hmbk.org
mailto:hmbk@hmbk.org
mailto:tavling@hmbk.org
http://tourism.bromolla.se/sv/boende

