
 WEEK 2015 
 
  
Även 2015 kommer den så populära allmänåkningen återigen köras under BIKE WEEK. Läs mer nedan 
om de reglerna som gäller. Vi rekommenderar att du kontrollerar med ditt försäkringsbolag om vad 
som gäller för just din MC försäkring om du skulle köra sönder din maskin. Camping är tillåten utan 
kostnad på gräsmattan närmast stugorna. 

  
Ordningsregler Allmän Åkning, 

 
Måndag 20 juli – 22 juli: Allmänåkning: Vill du bli en bättre chaufför, samt testa hur det är att köra på 
bana har du här möjligheten. Vi hjälper dig att med klara instruktioner och erfarna instruktörer klara 
av situationer som kan inträffa på vägen. Prenumeranter på tidningen BIKE inbjuds till allmänhetens 
åkning med rabatt. Normal pris 500 kr. Med BIKE kupongen får du 100 kr i rabatt = 400 kr VALFRI dag. 
Är du Bike kund har också förtur i kön om du är här i tid (08.00) (så länge det är kö.) Alla måste ha en 
besiktigad och godkänd hoj för gatbruk! Slicks är ej tillåtet. 

  
Detta gäller för ”Allmänhetens Åkning ” på Karlskoga Motorstadion: 
  
BIKE WEEK: Du anmäler dig och betalar på plats för körning enstaka dagar (kostnad per dag 500 kr). 
Inga föranmälningar tas emot via brev, fax, mail eller telefon. Arrangören förbehåller sig rätten att 
neka anmälan. Däremot kan ni anmäla er på plats för flera dagar. 
 
Motorcykeln skall vara godkänd av Svensk Bilprovning, skattad & minst trafikförsäkrad. Allt glas, 
förutom kåpglas, skall vara tejpat. (förslagsvis med ”silvertape”, stäng av ljuset annars bränns tapen 
fast) Vi okulärbesiktigar alla motorcyklar d.v.s. kollar bromsar, däck, oljeläckage m.m. 
 
Ljud: 95 dB under ”Flyby” mätning gäller!!  
 
Personlig skyddsutrustning: Skinnställ, hjälm, MC handskar, MC stövlar. ( I grupp 1 och 2 tillåtet med 
Goretex ställ).  Super Moto/Montard hojar tillåts endast med original ljuddämpare i grupp 1 eller 2. 
Om din MC behöver dB killer för att klara ljudnivån så skall den vara monterad hela tiden. 
 
Arrangören förbehåller sig rätten att neka icke godkända fordon tillträde till banan! 
 
Så här kör vi: 
 
Klass 1 (nybörjare):  Klass 3 (snabb motionär): 
Föråkare är med och hjälper till Omkörning i 
kurvor absolut förbjudet. (under onsdagen 
består klass 1 av kursdeltagare) Banåkare 
hänvisas till de andra grupperna! 

Föråkare är med och hjälper till med spårval mm 
Iakttag varsamhet i samband med omkörningar. 

  
  
Klass 2 (KTM): Klass 4 (sport): 
Föråkare är med och hjälper till med spårval 
mm. 
Iakttag varsamhet i samband med omkörningar. 
Bara KTM förare! 
 

Snabbare klass, föråkarna ser till att det fungerar 
bra och att det inte går över styr. 
Helt fritt, men TÄNK INNAN DU GASAR låt 
hjärnan styra, inte högerhanden! 

 
 



 WEEK 2015 
 
OBS VIKTIGT!  
 
När Du skall åka av banan: 
När Du kommer ut på den korta rakan som löper parallellt med gamla bandepån (på baksidan) kolla 
bakåt, släpp förbi om det kommer snabbare förare bakom, håll till vänster & sträck ut vänster hand, 
åk sedan in i bandepån hela tiden efter vänstersidan på banan.  
 
Flaggor och/eller lampor: 
Gul Flagga/gul lampa: Varning! Hinder på banan, iaktta stor försiktighet, sänk farten (tvärbromsa 
inte), omkörningsförbud. 
 
Vit Flagga: Långsamt fordon på banan (t.ex. bärgningsbil, ambulans) visa aktsamhet. 
  
Röd Flagga/röd lampa: Passet avbrutet. Dämpa farten, fullfölj varvet stanna i bandepån. 
  
Svart/Vit Rutig flagga: Passet är slut! Fullfölj varvet och åk in till maskindepån via ambulansinfarten. 
 

 OBS! All körning sker på egen risk!!  
 Tänk på att i bandepå, såväl som i parkeringsdepå gäller hastighets begränsning 20 km/h!!   
 All bakhjulskörning absolut förbjuden såväl på banan som i någon av depåerna.  
 Ovårdsam körning/uppträdande = avstängning!  
 Visa hänsyn!!  
 Tänk på att det är viktigt att dricka mycket vatten för att hålla koncentrationsnivån hög. Vid 

varmt väder är det extra viktigt, du skall kanske upp till 3-4 liter vatten mer än du brukar 
dricka! Det är också viktigt att börja "bunkra" vatten några dagar innan körningen.  

 Arrangören förbehåller sig rätten att minska körpassens längd, pga ev bärgningar.  
 

Om dessa enkla regler följs så kan det bli en helkul dag på banan! 
 

Körning sker mellan 09.00-15.00 uppdelat i grupper enligt anslagstavlan på plats. Lunch mellan 
12.00-13.00 (ca) 
 
 
 
 
Övrigt under Bike Week 
18-19 juli Norskt Mästerskap samt Svensk Nationell tävling i alla klasser feat. Juniorerna 
21-22 juli Förarkurs Roadracing (grupp 1 allmänåkning utgår på onsdagen) 
23 juli Ny Roadracing  
24-26 juli Racedagar för Nordiskt Mästerskap och Svenskt Mästerskap  
 

Ha en kul dag på banan önskar vi på Karlskoga Motorstadion 


