
 
 
 
 
 
 

Finess EMK-Kannan 2022 

             PM nr 1 
 

Hej 

 
Välkommen till årets upplaga av EMK–Kannan. 

Följ pilning från E20 Avfart 134. 

 

HQ är belagd vid Restauranghuset på Williams väg 2 i Kjula logistikpark. 

Anmälan samt kärrparkering är belagd vid Boxon Pak Ab på Kjulaåsen 

Besiktning sker på Arver Lastbilar mitt emot HQ. 

 
Startavgiften skall betalas via BG 5184-8653 eller Swish 1236929012 och finnas bokförda på 

klubbens konto senast onsdagen 14/9. 

Märk betalningen med namn samt klass. 

 

Tävlingsledare: Kjell Eriksson - 0705834823 

Biträdande tävlingsledare: Björn Olson, Nicolina Lindberg 

Domarordförande: Erik Wahlkvist 

Domare:  Roland Andersson 

Teknisk Chef: Per Karlsson 

Teknisk kontrollant: Jan Kolmbäck 

Säkerhetschef: Åke Berg, bitr.Pär Karlsson 

 

Bensin finns INTE att tillgå i området. Närmaste bensinstation finns vid  Ekängen ( avfart Eskilstuna 

Ö) För er som kommer österifrån är närmast Biskopskvarn längs E20. 

 

   
Service vid HQ: 
Serviceplatsen är indelad i 2 olika områden.  

Serviceområde 1 ligger längs med Propellervägen, Gatan är enkelriktad och infart söderifrån. Se karta 

längst ner. 

 

Serviceområde 2 är belägen på grusplanen bredvid besiktning och huvudstarten. 

 

Fordon över 6m SKALL stå i serviceområde 2. 

 

För team som innehar personer med rörelsehinder så hänvisas ni också till serviceområde nr 2 pga 

närhet till handikappanpassad toalett. Denna är belägen inne på Musse och Lottas kök. 

 

I övrigt finns toavagn samt dricksvatten utanför restaurangerna vid HQ. 

  

Följ pilning och funktionärers anvisning. 

 

Vi har 2st serviceplatser längs banan. Den ena är belägen vid HQ i Kjula och är på 45min efter ss3. 

Den andra serviceplatsen är på 10 min och är placerad i vid OKQ8 i Kungsör för de som känner att 

de behöver påfyllning av div vätskor etc. 

 

 

 

 

 



 

Tidsplan:  
Fredagen den 16/9: kl 16.30 - 20.30.  Anmälan vid Boxon Pak ab öppen. 

Fredagen den 16/9:  kl 17.00-21.00.    Fri A-besiktning, Arver Lastbilar 

Fredagen den 16/9:  kl 19.00 - 21.30   Trackingsystem kan hämtas ut på HQ 

 

Lördagen den 17/9: kl 07.00 - 09.30     Trackingsystem kan hämtas ut på HQ 

Lördagen den 17/9: kl 06.30- 09.45.    Anmälan öppnar vid Boxon Pak ab 

                                                              Besiktning öppnar vid HQ Arver  

Lördagen den 17/9: kl. 10.00               Första start, HQ Arver Lastbilar 

 

Besiktning: Besiktning sker i Arver Lastbilar lokaler. Det är A-besiktning som gäller både fredag och 

lördag. 

Fri besiktning fredag kväll mellan 17.00-21.00 

 

  Lördagens besiktningstider enligt nedan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs: Viktigt att ni håller era besiktningstider!  

 

Personlig utrustning behöver ej tas med till besiktningen. Stickprovskontroller under tävlingens gång 

kommer att ske.  

 

På fredagskvällen kan vi erbjuda ett visst antal ekipage en TUSS besiktning till en kostnad om 500kr. 

Denna sker vid kl 20.30 och måste föranmälas till Kjell Eriksson tel 070-5834823 

 

OBS!!  Efteranmälda besiktar i anslutning till sin klass. 

 
Kom ihåg att ID handlingar skall medföras i original samt vara kompletta. 

 

Förarmöten  
Debutanter kl 07.50 vid HQ 

Föråkare  kl 08.00 vid HQ 

Ungdomsåkare   kl 09.00 vid HQ  

 

Digital anslagstavla på tävlingsdagen via Raceconsulting.com 

Vanlig anslagstavla vid HQ 

 

 

Säkerhet: OBS När det gäller bandning så följer vi rekommendationer från notskrivaren, 

därutöver är vi ytterst sparsamma. Så där det finns band finns anledning. 

 

Hinder längs banan för att skydda innerdiken finns. Dessa i form av Lecablock enligt regelverket. 

Lecablocken är travade 2st på varandra. Färgen på den understa är blå och den översta är röd. 



Snökäppar finns i samtliga block för extra synlighet. 

Mat vid HQ: Vid HQ finns 4st restauranger som kommer att hålla öppet fredag kväll samt 

extraöppet under lördagen.  

Musse och Lottas Kök öppnar kl 07.00 lördag morgon och kommer att servera 

kaffe och frukost för er hungriga.  Övriga restauranger öppnar under 

förmiddagen. 

Tänk på att inte uppehålla er i restaurangerna orimligt länge. Vi vill inte störa 

deras ordinarie verksamhet. Tält med bord och stolar för tävlande kommer att 

finnas utanför på parkeringen. 
 

Varmt välkomna önskar Tävlingsledningen 



 


