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BMK Uddevalla hälsar alla förare, team och övriga 
familjemedlemmar välkomna till årets USM/MXSM 2020 på  
Glimminge Motorstadion. 
 
Nu kan äntligen mästerskapstävlingarna starta men det är viktigt att vi håller oss till 
riktlinjerna så vi ber er att läsa igenom detta så vi slipper problem på plats. Pga Covid-
19 är det strikta förhållningsregler som gäller, vänligen respektera detta. Tävlingen är 
publikfri utan undantag! 
 

• Vid ankomst till Glimminge Motorstadion kommer ni att få inkörningstillåtelse 
direkt efter anmälan som sker kvarsittandes i era fordon. Funktionär tar emot 
er anmälan samt tilldelar er ett kuvert innehållande PM, tidsplan, 3 st armband 
(skall sättas på armen innan inkörning) samt ett bandepåkort. 

 

• Varje förare är välkommen plus två medföljande utan undantag (gäller även 
syskon). Övriga kommer att stoppas vid anmälan/inkörning till depå samtliga 
dagar, respekterar Ni inte detta får ni åka hem igen. 

 

• I Bandepå/Waitingzone får endast en mekaniker medfölja föraren. Denna 
SKALL bära tilldelat bandepåkort, annars nekas hen inträde.  

 

• Armband samt bandepåkort kommer att ha olika färger olika dagar, dvs de är 
endast giltiga för en tävlingsdag. 

 

• Ingen inkörning till anläggningen är tillåten utanför anmälningstiderna. 
 

• Anmälan sker på kvällen dagen innan er tävlingsdag eller på morgonen samma 
dag man tävlar. När er tävlingsdag är slut SKALL Ni lämna Glimminge 
Motorstadion. 

 

• För Er som vill följa tävlingarna så sänds de på webben via MXSM.nu eller med 
appar så som Race-Monitor med speakerljud eller Speedhive. 

.  

• Nya förordningar och rekommendationer kan komma med kort varsel. Dessa 
läggs ut på WWW.MXSM.NU och WWW.BMKUDDEVALLA.SE , samt på BMK 
Uddevallas Facebooksida. 

 

BMK Uddevalla ber Er att respektera de förhållningsregler som Folkhälsomyndigheten, 
Rikspolisstyrelsen, Riksidrottsförbundet samt vårt eget förbund Svemo kräver för att vi 
skall kunna genomföra denna tävling. 
 

Håll avstånd (gärna 2 meter!), Inled inte nya sociala kontakter!  
samt Tvätta & sprita händerna ofta. 

 

BMK Uddevalla önskar alla förare LYCKA TILL och ser fram emot att äntligen detta 
annorlunda år kunna dra igång USM/MXSM! 
 Tobias Revelj

Ordförande BMK Uddevalla


