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TÄVLINGSPREMISSER 

TÄVLINGSDATUM 6 – 7 november 2021. 
TÄVLINGSPLATS Ränneslätt, Eksjö garnisons övningsfält. 
TÄVLINGSLEDARE Ronnie Johansson, telefon: 070-677 81 77, e-post: ronnie.johansson@lagsmmx.se  
SUPERVISOR Kenneth Häglund, telefon: 0720-777660, e-post: kenneth@printitvisby.se  
TÄVLINGSTYP Internationell Enduro Special, typ 2 varvlopp, på helt pilad och snitslad bana. Tävlingen anordnas i 

överensstämmelse med FIM’s och SVEMO’s tävlingsreglementen samt gällande specialreglemente. 
BANVARV Offentliggöres kl. 07.00 den 6 september 2021 vid tävlingssekretariatet. Tävlingsledningen förbehåller 

sig rätten att ändra bansträckning och respittid beroende på väglaget tävlingsdagen. 
LICENS / DELTAGARE Svenska förare skall inneha av SVEMO utfärdad förarlicens i enduro. Utländska förare skall inneha 

förarlicens i enduro utfärdat av sitt hemlands motorfederation. Arrangören kan ej utfärda tillfälliga 
licenser för utländska gäster. Tillfällig licens för svenska förare kan endast lösas på SvemoTA. 
Klass 1, förarlicens Elit i enduro eller motocross (OBS! motocrossförare måste lösa en endurolicens) 
Klass 2, förarlicens Senior 
Klass 3, förarlicens Junior 
Klass 4, förarlicens Elit, Senior eller Junior (Dam Elit) 
Klass 5, förarlicens Senior eller Junior (Dam Motion) 
Klass 6 – 10, förarlicens, Senior eller Junior 
Klass 12 – 15, förarlicens Junior eller Ungdom (max 16 år) 
Klass 16 – 17, förarlicens Guldhjälm 
Klass 23, förarlicens, Senior eller Junior 

PERSONLIG UTRUSTNING Enligt SR Enduro pkt. 2.3 – 2.7. OBS! pkt. 2.5 om reflexer på hjälm vid mörkerkörning (klass 23) 
TÄVLINGSFORDON Endast solomotorcyklar kategori 1 i enlighet med SR Enduro pkt. 3.1 och 3.1.1 får används. 

Oregistrerade motorcyklar tillåts delta. Dubbdäck ej tillåtet. 
Klass 1 – 10, maskinklass E1, E2 och E3 
Klass 12 – 13, maskinklass E1 och fr.o.m. året föraren fyller 16 år är även deltagande med mc E2 tillåtet. 
Klass 14 – 15, maskinklass E0 
Klass 16, max 85cc 2T / 150cc 4T) 
Klass 17, max 65cc 2T / 110cc 4T) 
Klass 23, maskinklass E1, E2 och E3 

MILJÖ / SÄKERHET Miljömatta, enligt SR Enduro, pkt. 5.6.3.1 skall användas vid all uppställning av mc på service-, depå- 
och campingområde. Service och tankning utanför serviceområdet medför uteslutning. 
Varje tävlande skall tillse att det vid varje servicefordon finnas en styck brandsläckare (Min 6kg pulver, 
Klass ABC) enligt SR Enduro pkt. 5.6.7. 

STARTFÖRFARANDE Förarsammanträde hålls 15 min före varje start, i startområdet. 
OBS! insläppet till startområdet stängs när förarsammanträdet börjar. 
Klass 1 – 4, gemensam start med motorn avslagen (Startgrupp 6) 
Klass 5 – 7, gemensam start med motorn avslagen (Startgrupp 3) 
Klass 8 – 10, gemensam start med motorn avslagen (Startgrupp 2) 
Klass 12 – 15, gemensam start med motorn avslagen (Startgrupp 1) 
Klass 16 – 17, rullande start med två och två var 5:e sekund genom varvning/mål (Startgrupp 5) 
Klass 23, gemensam start med motorn avslagen (Startgrupp 4) 

STARTPLACERING Startplacering i klass 1 – 10 och klass 23 efter 2019, 2018 och 2017 års bästa resultat. Övriga och 
efteranmälda placeras i turordning efter betalningsdatum. 

PROVKÖRNING Provkörningsbana finns ej. Tävlingsfordon skall alltid ledas i service-, depå- och campingområde. 
DEPÅSTOPP OBS! ett obligatoriskt depåstopp måste genomföras under tävlingen för klasserna 1 – 4. 
INSTÄLLD TÄVLING I händelse av att tävlingen måste ställas in på grund av förhållande som arrangören ej råder över, 

meddelas detta till de tävlande via e-post och på hemsidan, snarast efter det att beslutet fattats. 
Inbetalade avgifter återbetalas minus 200 SEK i administrativavgift. 
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KLASSINDELNING / STARTGRUPPER 

 NUMMERSKYLTAR ANMÄLAN / BESIKTNING / STARTTID 
KLASS BENÄMNING KÖRTID BOTTENFÄRG SIFFERFÄRG DATUM ANMÄLAN ÖPPEN STARTTID 

1 Tävlingsklass, Elit 6 varv (ca 180 min) Röd Vit 2021-11-07 08:00 – 09:00 09:15 
2 Tävlingsklass, Senior  Gul Svart    
3 Tävlingsklass, Junior  Grön Vit    
4 Tävlingsklass, Dam Elit  Lila Vit    
5 Motion, Dam 120 min Lila Vit 2021-11-06 11:15 – 12:45 13:00 
6 Motion, 15 – 29 år  Gul Röd    
7 Motion, 30 – 39 år  Blå Vit    
8 Motion, 40 – 49 år 120 min Svart Vit 2021-11-06 08:00 – 09:30 09:45 
9 Motion, 50 – 59 år  Vit Svart    

10 Motion, 60+  Vit Röd    
12 Ungdom E1-E2, pojkar 13 – 16 år 60 min Vit Svart 2021-11-06 07:15 – 07:45 08:00 
13 Ungdom E1-E2, flickor 13 – 16 år  Gul Röd    
14 Ungdom E0, pojkar 12 – 16 år  Vit Svart    
15 Ungdom E0, flickor 12 – 16 år  Gul Röd    
16 Guldhjälm 85 cc, t.o.m. 12 år 45 min Svart Vit 2021-11-07 07:15 – 07:45 08:00 – 08:05 
17 Guldhjälm 65 cc, t.o.m. 12 år  Svart Vit    
23 Mörkeretapp, Motion 90 min Enligt motionsklass 5 – 10 2021-11-06 16:15 – 17:45 18:00 

ANMÄLAN 

FÖRANMÄLAN Föranmälan endast möjlig genom SvemoTA, för komplett anmälan måste förarens egna 
transpondernummer vara ifyllt samt betalning genomförd. Korrekt anmälda förare presenteras på 
SvemoTA. Utskick av startbekräftelse kommer ej att ske. 

ANMÄLNINGSTID Ordinarie anmälningstid öppen t.o.m. kl. 22:00 onsdag den 20 oktober 2021, därefter efteranmälan 
fram t.o.m. kl. 22:00 onsdagen den 3 november 2021 då anmälan stänger. 

STARTAVGIFT Klass 1 – 10, 700 SEK 
Klass 12 – 15, 300 SEK 
Klass 16 – 17, 150 SEK 
Klass 23, 350 SEK 
Samtliga avgifter är exkl. serviceavgift i SvemoTA. 

EFTERANMÄLNINGSAVGIFT Efteranmälningsavgiften är för samtliga klasser 2 gånger startavgiften. 
ÅTERBUD Vid återbud genom SvemoTA senast kl. 22:00 dagen innan start återbetalas startavgiften minus 200 

SEK för klasserna 1 – 10, i övriga klasser återbetalas startavgiften minus 100 SEK i administrativavgift. 
Lämnas inget återbud tillfaller hela startavgiften arrangören. 
OBS! Efteranmälningsavgiften återbetalas ej. 

KLASSBYTE Endast möjlig under ordinarie anmälningstid. 
STARTNUMMER Startnummer publiceras på SvemoTA, 24 timmar efter ordinarie anmälningstids utgång. 
ANMÄLAN / BESIKTNING Anmälan och transponderkontroll görs direkt efter maskinbesiktningen i samband med infarten till 

startområdet, se KLASSINDELNING / STARTGRUPPER för öppettider för respektive startgrupp. 
OBS! att anmälan stänger 15 minuter innan respektive start, så var vänlig kom inte i sista minuten. 

INFORMATION OBS! att antalet startande i varje startgrupp är begränsad, så vänta inte för länge med din föranmälan. 
Det finns möjlighet att delta i två klasser under helgen, är man anmäld till någon av klasserna 2 – 10 
kan man även delta i klass 23. Är man anmäld till klass 12 eller 13 och har juniorlicens, finns möjligheten 
att även köra i någon av klasserna 3 – 4. 
Ett resultat för Ränneslättsloppets motionskåsa blir det också för de som genomför dagsetappen (klass 
5 – 10) och mörkeretappen (klass 23). 
Frågor angående anmälan skickas till anmalan@ranneslattsloppet.nu 

KONTAKTUPPGIFTER E-post: anmalan@ranneslattsloppet.nu. 
PM Eventuella PM publiceras på Ränneslättsloppets hemsida www.ranneslattsloppet.nu och ett e-post-

meddelande skickas till alla anmälda förare när detta sker.  
 
 
 
 
 

mailto:anmalan@ranneslattsloppet.nu
mailto:anmalan@ranneslattsloppet.nu
http://www.ranneslattsloppet.nu/
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PRISBEDÖMNING / RESULTAT 

PRISBEDÖMNING För att redovisas i resultatlistan måste man passera mållinjen efter körtidens utgång och inom 
respittiden. Den som inte gjort detta bedöms som bruten, dvs icke fullföljande. 

AVBRYTANDE AV TÄVLING Om föraren bryter tävlingen, skall detta så snart som möjligt meddelas tävlingssekretariatet. 
RESPITTID Klass 1 – 4, 60 minuter efter segrarens målgång 

Klass 5 – 10, 60 minuter efter körtidens utgång 
Klass 12 – 15, 30 minuter efter körtidens utgång 
Klass 16 – 17, 15 minuter efter körtidens utgång 
Klass 23, 45 minuter efter körtidens utgång 

PRISER Totalplacering i tävlingsklasserna 1 – 4, 1:a 15 000 SEK,  2:a 10 000 SEK,  3:e 5 000 SEK. 
Klass 4 (Dam Elit), 1:a 5 000 SEK, 2:a 3 000 SEK, 3:e 2 000 SEK. 
Hederspriser till placering 1 – 10 i varje klass. Prisutdelning i anslutning till marknadsgatan. 
Totalsegraren i klass 1 – 4 får en inteckning i Ränneslättsloppets vandringspris. 
Ej avhämtade priser tillfaller arrangören. 

RESULTATLISTOR En preliminär resultatlista anslås snarast efter respittidens utgång vid tävlingssekretariatet. 
Resultatlistan offentliggörs omedelbart efter protesttidens utgång. Resultatlistor publiceras på internet. 

TILLÄGGSINFORMATION 

SVEMOTA Svemo har ett tävlingsadministrationsverktyg (SvemoTA), där samtliga förare, oavsett gren, måste skapa 
sig en profil i systemet, för att bl.a. kunna hantera licenser, anmäla sig till tävlingar mm. SvemoTA är 
integrerat med IdrottOnline och hämtar alla uppgifter därifrån. Kontrollera att dina uppgifter stämmer, 
speciellt ditt transpondernummer och din e-postadress. 
Ytterligare information finns på https://www.svemo.se/Service/SvemoTA/ 
Direktlänk för att skapa sig en egen profil i SvemoTA https://tam.svemo.se/Auth/Login#R 

IDROTTONLINE Alla Svemo-anslutna klubbar hanterar sitt medlemsregister via IdrottOnline. Man kan inte ändra sitt 
namn, adress eller e-postadress i SvemoTA, utan endast i IdrottOnline. Har klubben gett dig 
inloggningsuppgifter till deras hemsida kan du logga in där och gå till "Min Sida" för att göra egna 
ändringar, annars så får du be din klubb ändra dina uppgifter om dessa inte stämmer. 

GODKÄNDA TRANSPONDRAR OBS! Att endast dessa transpondrar är godkända för att användas under Ränneslättsloppet 2021 och 
det är förarens ansvar att tillhanda ha en fungerande transponder och att man angett rätt 
transpondernummer i föranmälan, för att kunna få ett resultat. 

 
MyLaps TR2 Transponder MX 

 
MyLaps X2 Transponder MX 

 
MyLaps Classic Transponder MX 

 
 

 
 

 

PM Eventuella PM skickas till alla anmälda via e-post samt publiceras på Ränneslättsloppets hemsida 
www.ranneslattsloppet.nu  
 

VÄLKOMNA 

 

Med tanke på den pågående pandemin och när dessa tilläggsregler skrivs, är det svårt att veta vad vi har för läge när väl 
tävlingen ska genomföras. Vi vill därför redan nu flagga för att sena förändringar kan komma att ske och all information 

kring detta kommer publiceras som PM på hemsidan, samt skickas ut via epost till anmälda förare. 
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