
                                                                                                

                

 

 

           

 

                    Startbekräftelse / PM 1 Nymans Däck Folkrace 
                    Lördag 4 juni 2022 

Vännäs Motorklubb och Umeå Automobilklubb hälsar er varmt välkomna till  
Nymans Däck Folkrace på Pengfors Motorstadion lördag 4 juni 2022. 
 
Startnummer enligt bifogad anmälningslista 
Tyvärr måste vi korta ner tävlingen till en dag med fyra kvalomg. på grund av för få anmälda 
Alla kvalomgångar kommer att räknas till finaler med runner-up. 
Poängberäkning: Kval: 1-3, 1:a 7p, 2:a 5p, 3:a 4p, 4:a 3p, 5:a 2p, 6:a 1p. 
       Kval  4: Dubbla poäng. 
Särskiljning       Kval 4, 3, 2, 1, därefter lottning. 
Superseniorklassen förare kommer att lottas in bland herrar i kvalomg. men kör en egen final. 
Följande tidsplan gäller: 
Fredag 3 juni:                    18,00 Depån öppnar 
                      18,00-20,00 Frivillig adm. incheckning 
  Frivillig teknisk kontroll utgår 
Lördag 4 juni: 08,00-09,00 Adm. incheckning 
  08,00-10,00 Teknisk kontroll 
  Förarsammanträde utgår, ersätts med PM. 
  Så håll utskick på anslagstavla. 
  11,00 Första start     
 
Startmetod: När ni kommer ner på startplattan lyser startlampan rött, sedan kommer ni få 

 tummen upp för koll att ni är med (funktionär går över plattan) efter det kommer Ready for 
 Raceskylt att visas vid postering 5 (målkurvan) varvid starten kan komma inom fem sekunder, 

röd lampa slocknar, varvid start sker. Lampan sköts från sekretariat. 
 
 



Reklam kommer och skall anbringas Nymans Däck på framdörrar och  
Vännäs Motorklubb 70 år på vindrutans övre kant 
 
I övrigt körs tävlingen enligt inbjudan 
 
Bitr. Tävlingsledare: Lina Sundqvist 
Racecotroller: Samuel Nilsén 
Observatör:  Fredrik Rönnbäck 
Faktafunktionär start: Anton Mattsson 
Faktafunktionär mål: Anna Öbrand 
Faktafunktionär Alt.spår: Tomas Norgren 
Sjukvård:  Mariah Fransson / Kristofer Östensson  
 
Vid besiktning skall personlig utrustning medtas till teknisk kontroll i väska. 
 
Tänk på era vindrutor är godkända 
 
Tävlingsledningen påminner om att tävlande har en 6 kg. brandsläckare vid sin depåplats 
och väl utmärkt, om inte kan straffavgift tas ut. 
Tänk även på att ni även har absorberingsmedel. 
 
 
Varmt Välkomna till en trevlig helg 
Vännäs Motorklubb / Umeå Automobilklubb 
Tävlingsledningen 

 
        


