
SVIESTADMOTORSTADION  
2011 !

Söndagen den 11:e september är det dags för nästa träff med körning på 
bana och oundvikligt bilsnack. Opel Sport Club är som samarbetsklubb 
inbjudna till denna träff. Fler klubbar kommer att bli inbjudna.

Anmälan:
Ingen föranmälan krävs utan det är bara att dyka upp på lördagen. Kom gärna i tid då det lätt kan bli 
kö vid besiktningen.
Träffavgiften är 400kr för bilar som vill prova på bankörning.
Är man inte medlem i VW GTI Klubben eller OSC kostar det 1000:- att köra.
Medlemskap går att lösa på plats för 400kr.
Vi kör som vanligt efter SBFs reglemente ’Prova på’ så det krävs racinglicens för att få köra.
För er som saknar licens går det att lösa en s.k. ’Prova Bilsport’ licens för 100kr

Frågor ställs till träffansvarig: Mikael Andrén
Tel. 0705-680 326 E-post mikael.andren@gtiklubben.nu. Eller ställ din fråga på 
vårt forum, www.gtiklubben.nu

Att tänka på:
• Var beredd på att du som deltagare kommer att få ställa upp som funktionär/flaggvakt! 

Bankörningen kommer att ske i ca 15–20-minuterspass med funktionärsbyte mellan var 3:e 
omgång. Som fotograf kan det vara ett bra tillfälle att ta bra bilder!

• Deltagar/funktionärslista ifylles vid insläpp. 
• För att få köra måste man delta på förarmötet så kom i tid!
• All körning under dagen sker med hjälm, använd en så lätt hjälm som möjligt.
• Körningen sker med heltäckande klädsel (bomullskläder) och handskar.
• Byt bromsvätska! Vi kontrollerar fukthalten med bromsvätskeprovare.
• Ej godkänd bromsvätska = Ingen bankörning.  
• Inga lösa föremål får finnas i bilen. Detta gäller även baslådor, lösa hatthyllor etc.
• Närmaste bensinstation ligger ca 1km från banan men snåla inte med soppan för viktens skull. 

Vi vill inte ha bilar med soppatorsk på banan.
• Slicks är förbjudet d.v.s. endast gatgodkända däck är tillåtna.

Alla fordon som deltar i aktiviteter på banan måste ha ett plastskynke eller liknande som fångar upp 
eventuellt spill från fordonen när de står uppställda i depåområdet. Om detta inte följs kommer fordon 
och förare att avvisas från anläggningen.

Preliminärt program:
08.15 - 09.15 Insläpp, parkering och besiktning.
Efter 09.30 finns det ingen som tar emot i grinden,
utan du får själv söka upp den ansvarige för insläpp.  
09.15 - 09.30 Samling och förarmöte.
09.30 - 12.00 Bankörning, som inleds med ”Följa John”
                       för att lära känna banan.
12:00 – 12:30 Lunchuppehåll.
12:30 – 16:30 Bankörning.



Vägbeskrivning

E4 norrifrån (från Stockholm, Norrköping)
Sväng av E4 (motorväg) första avfarten mot Linköping skyltad Linköping Ö. och väg 35 mot  
Västervik. Följ skyltning till väg 35 mot Västervik. Åk förbi Saab på vänstersida. Vid änden av  
landningsbanan vid Linköpings flygplats sväng höger mot Motorstadion. Sväng sedan vänster  
mot Motorstadion.
E4 söderifrån (från Helsingborg, Mjölby)
Sväng av E4 (motorväg) tredje avfarten mot Linköping skyltad Linköping Ö. och väg 35 mot Västervik. 
Följ skyltning till väg 35 mot Västervik. Åk förbi Saab på vänstersida. Vid änden av landningsbanan vid 
Linköpings flygplats sväng höger mot Motorstadion. Sväng sedan vänster mot Motorstadion.

Väg 35 från Västervik och Åtvidaberg
Kör väg 35 mot Linköping. 5km före Linköpings Centrum vid änden av landningsbanan vid Linköpings 
flygplats sväng vänster mot Motorstadion. Sväng sedan vänster mot Motorstadion.

Väg 34 från Vimmerby och Kisa
Följ skyltning till väg 35 mot Västervik. Åk förbi Saab på vänstersida. Vid änden av landningsbanan vid 
Linköpings flygplats sväng höger mot Motorstadion. Sväng sedan vänster mot Motorstadion.

Varmt Välkommen!
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