Aquabike-SM/Svenska cupen
Hammarö, Mörudden badplats

28/7-29/7-2017
Inbjudan Jetski/Aquabike-SM/Svenska cupen deltävling 2
& offshore/supercourse SM deltävling 2

Tävlingsplatsen ligger på Hammarö, närmare bestämt Mörudden som är en pärla i Vänern. Här
finns tillgång till camping, toaletter, restaurang och kiosk bara ett stenkast från depåområdet.

Fredag 27 juli
18.00–21.00 Anmälan & besiktning. Betalning sker på plats
Lördag 28 juli
07:30-08:30 Anmälan & besiktning
09:30 Förarmöte

Söndag 29juli
09.00 förarmöte
18:00 Prisutdelning
Övriga tider meddelas på plats.
(SM i offshore/Supercourse körs om 2 heat i slutet av varje dag. För förare som kör både CC och
SC kommer god tid för tankning & vila att ges)
Arrangör:
Karlstad Jetracing (KJRC) Ansvarig Hugo Wallquist 072-218 37 33

Klasser
Ski Fun GP1
Ski junior GP3.3 13-15 år
Ski junior GP3.2 10-12 år
Ski GP3
Ski GP1
Ski Ladies GP1
Ski veteran GP1 +40
Freestyle
Runabout Spark GP4 Junior 11-16 år
Runabout Spark GP4 GP4/spark enligt UIM`s regler med tillägget att även styrkrona,
får modifieras/bytas samt fri flash av ECU.
Runabout GP3
Runabout GP2
Runabout GP1
Offshore/supercourse:
Runabout GP3
Runabout GP1

Regler:
Tävlingen arrangeras enligt UIM`Aquabike reglemente samt enligt SVERAs särregler för Svenska
Cupen/SM 2018. Vid besiktning uppvisa miljömatta, brandsläckare, hjälm & ryggskydd, även
höftskydd & benskydd för Runabout.
Rökning förbjuden i depån.

Anmälan:
Senast 17 juli Efteranmälan mot förhöjd avgift 300kr kommer att tas ut. (Ej fun & debutant)
ANMÄLAN SKICKAS TILL: KarlstadJetracing@outlook.com / 072-218 37 33
All betalning sker på plats. Engångslicenser och försäkring för utländska förare kan lösas på
plats . Swish kommer att finnas.

Vid anmälan, uppge följande uppgifter:
1. Namn, adress, mobilnummer och mailadress.
2. Klubb/land.
3. Tävlingsnr/licensnummer (alt engångslicens önskas).
4. Klass/maskin; ange klass/-er, fabrikat, modell, trimningsgrad
5. Större ekipage t,ex team trailers måste föranmäla detta vid anmälan med team namn, längd
och önskat m2.
Avgifter:
Första klass 800 kr + 300 kr för extra klass.
Ski Junior/Fun 500 kr. Betalas på plats.
Engångslicens samt försäkring för utländska förare kan lösas på plats.
Licens & klubbmedlemskort skall visas vid anmälan.
Klasser kan slås ihop eller strykas om antalet anmälda inte är tillräckliga. Strukna klasser
meddelas på OJK.se senast 19 juli. Övrig info på förarmötet.
Vid ankomst:
Depån öppnar fredag 27 juli kl. 13,00
Ingen parkering/uppställning får ske utan att KJRC-funktionärer har kontaktats på plats.
Större ekipage t.ex. lastbilar/bussar skall parkeras före och även föranmälas till Hugo Wallquist
Mail: KarlstadJetracing@outlook.com / 072-218 37 33

Boende
Här är tävlingen:
Mörudden Camping & Stugby – Skärgård
Mörudden Camping & Stugby ligger pittoreskt på
Hammarö vid Vänerns strand med centrala
Karlstad några minuter bort. Intill campingen finns
många härliga strövområden vilka inbjuder till
långa, avkopplande promenader.

Hemsida: www.nordiccamping.se
Avstånd: 100m
Karlstad SweCamp - bomstad
Bomstadbaden är en fyrstjärnig familjecamping
med 280 campingtomter och 8 åretruntöppna
självhushållsstugor samt 29 campingstugor,
lägenheter och rum som är öppna under
sommarsäsongen. Totalt 156 bäddar.
Hemsida: www.bomstadsbaden.se
Avstånd: 16km
First Camp Skutberget-Karlstad
På First Camp Skutberget-Karlstad bor du i
naturskön miljö vid Vänerns vackra strand.
Här kan du spela beachvolley, utmana
polarna på discgolf eller träna i
motionsspåren och på gymmet. Och tio
minuter bort med buss eller bil väntar
Karlstads breda utbud av restauranger,
shopping och besöksmål.
Hemsida: www.firstcamp.se/skutberget-karlstad
Avstånd: 15km
Hotell – Karlstad
Avstånd: ca 10 km
http://www.savoy-karlstad.se
https://www.elite.se/sv/hotell/karlstad/stadshotellet
http://www.solstahotell.se
https://book.bestwestern.se/sv/hotels/best-western-gustaffroding-hotel-a-konferens-karlstad-88139

välkomna!

