
PM 1 BILLINGEN ENDURO CHALLENGE 2021 

Tack för din anmälan till vad som blir premiären på ett förhoppningsvis årligen återkommande 
evenemang inom enduro. Detta år avslutar Billingen Enduro Challenge, Skövde Enduro Week, 
som också innehåller en Guldhjälmstävling onsdag och det stora arrangemanget, deltävling 4 
av Borilli FIM Enduro World Championship, GP of Sweden, torsdag till lördag. 

Nedan följer ett antal punkter med förtydliganden, förändringar och ny information kring 
Billingen Enduro Challenge.

Skyltning till tävlingsplatsen

Från samtliga stora vägar finns skyltning med texten PADDOCK uppsatta som visar vägen till 
tävlingscentrat på Billingens Fritidsområde. Detta är samma skyltar som visar vägen för 
deltagarna i VM-deltävlingen. GPS-koordinater till tävlingsplatsen, WGS84 decimal (lat, lon) 
58.40145, 13.81774, RT90 (nord, öst) 6477083.635, 1383804.851.

Depåparkeringen

Tyvär måste vi förändra tiden då depåparkeringen öppnar beroende på ett kommunalt 
byggprojekt i området som blivit kraftigt försenat vilket innebär att stora delar av normala 
parkeringsytor ej finns tillgängliga den aktuella perioden. Detta i kombination med VM-
deltävlingen och Covid-19 anpassningar gör att depåparkeringen öppnar först lördag 24/7 kl. 
19:00. Vi beklagar detta men under rådande läge finns inget annat alternativ.

Möjlighet till övernattning finns på den norra del av parkeringen vid Billingehovs Ishall, innan 
ordinarie depåområde på Billingen öppnar. Billingens Camping & Stugby har också ett antal 
begränsade platser att erbjuda från tis-söndag  (Ange: Enduro GP B-Paddock vid bokning) först 
till kvarn. Specialpris på campingen är 500:- utan el samt 1000:- med el för hela raceveckan. 
Platsen medger ej att man kan använda förtält på husvagn. Avståndsmässigt kan man stå med 
sitt ekipage på campingen under BEC och därifrån ta med ”servicekit” till serviceslingan. Bokning 
sker direkt med campingen på tel. 0500-471633

Inom depåparkeringsområdet fram till söndag morgon kl. 07:00 är det ej tillåtet att  köra 
enduro/cross motorcykel. Till besiktningen, som håller öppet enligt tider i tilläggsreglerna, från 
parkeringsdepån är det tillåtet att i låg fart med stor försiktighet köra motorcykel på skyltade 
pilade/bandade vägar.

Anmälan/Besiktning tävlingsdagen.

Besiktningen är förlagd på Skidstadion och den är obligatorisk för samtliga deltagare. Efter 
besiktning/anmälan är det fritt att bege sig ner till startområdet via skyltade/pilade vägar max 10 
km/tim. Vid vägövergångar skall motorcykeln ledas. När du kommer fram till nedfarten till 
starten, den sk ”Strupen” gäller det att rulla ner med avstängd motor. Även här med 
låg fart. Det är absolut förbjudet att köra på någon av de allmänna vägarna inom området. 
Tider för när besiktningen har öppet för respektive start enligt tilläggsreglerna. OBS! Vi kommer 
inte tillåta ”tidig” besiktning, enbart enligt tidsschema.

Vi kommer att tillämpa samma teknik som vid Vintercup Östra Skaraborg, dvs 
transponderanmälan, vilket innebär att besiktningen/anmälan inleds med en eventuell 
ljudmätning enligt metoden 2 meter max, följt av en allmän besiktning och därefter registrering i 
vårt tidtagningssystem via monterad transponder. Se till att du angivit transpondernummer i 
TA-anmälan till tävlingen och uppdatera om du av någon anledning väljer att använda 
en annan transponder tävlingsdagen.

Seedning 

Eftersom ungdomsklasserna(5&6) och motionsklasserna(7-13) ej ingår i någon cup utgår 
seedning till startleden för dessa klasser. Seedning klass 1-4 enligt TR.
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Priser

Enligt tävlingens tilläggsregler så utdelas det penningpriser till placering 1, 2 och 3 i 
totalresultatet från dagens sista start innehållande klass 1 Elit, 2 Senior, 3 Junior och 4 Dam samt 
till segraren i klass 4 Dam.

Prischeckar och summor enligt nedan:

• Totalsegraren BEC 2021 50 000:-. Sponsor AIRMOUSSE.
• 2:a plats totalt BEC 2021 3000:-.
• 3:e plats totalt BEC 2021 2000:-.
• Segraren klass 4 Dam 10 000:-. Sponsor Cementa.
• Vår sponsor Cementa vill dessutom uppmuntra tjejer/damer inom endurosporten 

ytterligare och har därför beslutat att även premiera segraren i klass 7 Dam Motion, samt 
snabbaste tjej i totalen klass 5/6 Ungdom E0/E1 med en prischeck om 5000:-. Beräknas 
på snabbaste medelhastighet.

• Även snabbaste manliga förare i totalen klass 5/6 Ungdom E0/E1 tilldelas en prischeck 
om 5000:-. Beräknas på snabbaste medelhastighet.  

Prischeckar utdelas i samband med ordinarie prisutdelning.

Nytt!

Holeshot award     presented     by CEJN  , den som är först över Holeshot-linjen i respektive start   
belönas i samband med prisutdelningen efter varje heat.     

Alla prisutdelningar hålls på Billingens skidstadion i anslutning till varvning/målområdet enligt 
tidsschema i tilläggsregler. Ej avhämtade priser tillfaller arrangören.

  
Start

Start 1 08:30 och start 2 10:45

När ni rullar ner till startområdet via ”Strupen” med avstängd motor i låg fart möts ni av en 
väntzon längst ner med ett antal uppmärkta fållor. Placera din motorcykel i den fålla som matchar 
din klass och ditt startnummer. I väntzonen gäller avstängda motorer. 25 minuter innan 
respektive heats start kommer vi släppa upp till starten från väntzonen i den ordning ni placerat 
er motorcykel i fållorna. Med motor igång och i låg fart håller vi den position som varit i fållorna 
upp till startlinjen där det är fritt att välja position. Den som eventuellt inte får plats längst fram i 
klassens startled får ställa sig i nytt led bakom första ledet av förare. För den som vill ta det lite 
lugnt och inte vill vara med och strida om Cejn Holeshot Award rekommenderar vi att ni placerar 
er i led 2 om det blir ett sådant. 
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Start 3 13:45

När ni rullar ner till startområdet via ”Strupen” med avstängd motor och låg fart möts ni av en 
väntzon längst ner. I väntzonen gäller avstängda motorer. Placera din motorcykel vid den 
märkning som matchar startledsnumret i den publicerade start/seedningslistan. Denna finns 
också anslagen i väntzonen. Med början 20 minuter innan heatets start kommer vi släppa upp till 
starten från väntzonen i  seedningsordning. Är du inte på plats när vi släpper upp har du missat 
din plats enligt seedningen och placeras sist in till startområdet. Med motor igång och i låg fart 
håller vi den position som varit i fållorna upp till startlinjen där det är fritt att välja position. Den 
som eventuellt inte får plats längst fram i startledet får ställa sig i nytt led bakom första ledet av 
förare. För den som vill ta det lite lugnt och inte vill vara med och strida om Cejn Holeshot Award 
rekommenderar vi att ni placerar er i led 2 om det blir ett sådant. 

Startförfarande samtliga starter

När du valt din plats på startlinjen gäller avstängd motor fram tills 5 minuter före start då skylten 
”Varmkörning” visas. Denna avslutas 3 minuter innan start med skylten ”Stäng av motor”. Att 
starta motor från det att varmkörningen avslutats fram till startsignalen bestraffas som tjuvstart. 
Skylt med 15 sekunders förvarning visas sedan, följt av 5 sekunder. När som helst efter dessa 5 
sekunder har passerat kan startsignal ges och motorerna får startas. 
Startsignalen består av både ljus(grönt) och ljudsignal. Vi kommer att filma starten för att 
dokumentera ev. tjuvstart.

I start 1 och 2 så kommer det bli flera starter i starten med 2 minuters mellanrum se tidsschema 
nedan. En startsignal kommer att ges för varje sådan start. Start sker från den plats som du hade 
när varmkörningen avslutades. Alltså vi flyttar ej fram. 

För att göra starten säkrare med färre startande per start/startled kommer vi förändra lite mot 
vad som angivits i tilläggsreglerna när det gäller körtider och starttider enligt följande.

Tävlingsupplägg/körtid/tidsplan/start

Klass Anm/Bes start Anm/Bes stänger Start Körtid Respit Startförfarande

1 11:30 13:00 13:45 150 min 40 min Masstart
2 11:30 13:00 13:45 150 min 40 min Masstart
3 11:30 13:00 13:45 150 min 40 min Masstart
4 11:30 13:00 13:45 150 min 40 min Masstart
5 07:00 08:00 08:30 80 min 30 min Masstart
6 07:00 08:00 08:32 78 min 30 min Masstart
7 08:10 10:10 10:53 114 min 40 min Masstart
8 08:10 10:10 10:45 120 min 40 min Masstart
9 08:10 10:10 10:45 120 min 40 min Masstart
10 08:10 10:10 10:47 118 min 40 min Masstart
11 08:10 10:10 10:49 116 min 40 min Masstart
12 08:10 10:10 10:51 114 min 40 min Masstart

Målgång inleds samtidigt för samtliga klasser när körtiden enligt ovan för första startgruppen i 
respektive start uppnåtts. Om det t.ex sker en fördröjning i startproceduren för någon av 
startgrupperna efter första gruppen kortas körtiden med motsvarande tid som fördröjningen.

Service

Under tävlingen finns en bandepå i anslutning till banan belägen väster om den stora 
parkeringen. Infart till depån får endast ske där skyltning finns. Missar du avfarten får du avvakta 
till nästa varv. Att vända eller backa på banan för att komma till avfarten är pga säkerhets-
aspekter absolut förbjudet. All service, tankning m.m måste ske på godkänd miljömatta enligt SR 
Enduro 5.6.3.1. Det är tillåtet att köra i bandepån med en hastighet om max 10 km/tim.
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Målgång

Målgång/varvning sker i anslutning till Skidstadion och ni kommer att flaggas av när körtiden gått 
ut. Transport från målgång till servicefordon får ske med samma regler som till besiktningen. 
Lugn och städad körning på pilade/bandade vägar. För att komma till den ena eller andra delen av 
depåområdet använd den tunnel som finns anlagd under tävlingsspåret.

Säkerhetschef

Vi har skiftat säkerhetschef från Petri Mehtonen till Anders Spångberg.

Corona

Sedan tilläggsreglerna skrevs har utvecklingen av Covid-19 pandemin i Sverige både blivit värre 
och under senare tid betydligt bättre efter vaccineringarna tagit ordentlig fart. Trots detta är vi 
inte fria från denna pandemi ännu utan försiktighetsåtgärder måste fortfarande iakttagas.
Det generella tävlingsstoppet som tidigare fanns från Svemo har tagits bort och den 1/7 lättades 
det på restriktionerna från FHM samtidigt som våra rekommendationer ändrades. Följande gäller 
för vår tävling i form av rekommendationer:

• Är du sjuk eller uppvisar minsta symptom på begynnande sjukdom, stanna 
hemma.

• Undvik att skapa folksamlingar och att ansluta till en sådan. 
• Håll avstånd till andra personer minst 2 meter, tillämpa social distansering.Vid 

risksituationer använd andnings/munskydd.
• Tillämpa god handhygien. Använd utställd handsprit vid toaletter. 
• Minsta möjliga antal personer i bandepån.
• Ta med minsta möjliga antal medhjälpare/anhöriga till tävlingen.
• Prisutdelning är trevligt, speciellt om man har pris att hämta. För tillfället med pågående 

pandemi rekommenderarvi att enbart pristagare med anhörig närvarar vid ceremonin.

Välkomna till Skövde Enduro Week:s avslutande arrangemang!
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