
www.guldhjälmscupen.se 

Bergs Mk inbjuder till veteranskotertävling 
5:e deltävlingen i Guldhjälmscupen 2022 

 
 
Tävlingsdatum: 2022-03-19 
 
Tävlingsplats: Bergringen Raceway 
 
Tävlingsform: Dragrace 
 
Tidsplan:  07:00-08:30 Tävlingsanmälan 
  07:00-09:00 Besiktning 
  09:30 Förarmöte 
  10:00 Första start 
 
Tävlingsregler inklusive cupregler samt tekniska regler finns på 
www.guldhjälmscupen.se 
 
All anmälan sker på hemsidan www.guldhjälmscupen.se och detta gäller både 
ordinarie anmälan och efteranmälan. 

OBSERVERA: Tävlingen kan med kort varsel ställas in om det blir 

restriktioner från myndigheter 
 
Anmälan:  Ordinarie anmälan fram till och med måndag 2022-03-14 
   
Efteranmälan: Förhöjd avgift enligt reglemente. (+150kr) 
  Från och med tisdag 2022-03-15 till och med 
  torsdag 2022-03-17 kl. 18:00 
 
Återbud:  Senast fredagen 2022-03-18 kl. 18:00 till  
  veteranskoter@hotmail.se 
  Sen eller utebliven avanmälan debiteras med 50kr 
 
Startavgifter: Herr & Dam 300kr 
  Ungdom 200kr 
  Barn 200kr 
 
Information: Inbjudningsklass för skotrar som ej deltar i cupen 

kommer att köras. Se separat inbjudan och reglemente 
på   www.guldhjälmscupen.se 

  
 Svante Hedlund 070-378 15 86 
 
Övrigt:  Fika , hamburgare  
 



www.guldhjälmscupen.se 

   
 



Inbjudan Dragrace 19/3 2022  
 

Guldhjälmscupen tillsammans med Bergs MK bjuder 
in till dragracetävling för veteranskotrar upp till 
årsmodell -95. Denna tävling körs i samband med 
Guldhjälmscupens tävling den 19/3 och vänder sig 
till er som har skotrar som ej uppfyller cupens 
reglemente, så ta fram era gamla racers, ismaskiner, 
långloppsmaskiner, cross eller finskotern. 
Startavgift 300:- per skoter. 
Speciellt dragrace-reglemente och tävlingsupplägg 
finns på   www.guldhjälmscupen.se  . 
 
Dessa klasser körs utanför guldhjälmscupens 
tävlingsserie. 
För enkelhetens skull kör vi fyra klasser indelat efter 
motorstorlek och man startar 4 och 4 utan 
tidtagning. Minst 3 startande i varje klass. Vid för få 
deltagare flyttas man upp i närmsta klass. 3 
kvalomgångar där alla räknas 1:a 7 poäng, 2:a 5 
poäng, 3 :a 4 poäng, 4:a 3 poäng. Därefter räknas 
poäng och finalplats ut. Runner up tillämpas. 
Till skillnad från Guldhjälmscupen finns ingen 
ungdomsklass utan man ska vara minst 16 år och 
inneha förarbevis alt körkort utfärdat före 20001231 
och giltig SMA licens. Engångslicens köper man på 
SMA:s hemsida (länk finns på hemsidan 
guldhjälmscupen.se). 
 
OBS. Skotrar som tävlar i Guldhjälmscupen denna 
dag äger ej rätt att deltaga i denna tävling, däremot 
förare kan deltaga i bägge. 
 


