PM 1
Välkomna till legendariska Röforsloppet 75
år Jubileum 6-7 augusti 2011
RÖFORSBACKEN ligger cirka 7 km väster om Arboga.
Kommer du norrifrån tar du av motorvägsavfarten mot Lindesberg, sedan skyltat Röfors efter
c:a 1 km. Tävlingsområdet på vänster sida efter ytterligare c:a 300 m. Från Örebro tar du av
höger vid motorvägsavfarten mot Arboga V/Lindesberg, följ skylt mot Lindesberg t. höger.
Sedan skyltat Röfors efter c:a 1 km. Från Eskilstuna svänger Du höger vid Ekbacksrondellen,
efter c:a 4 km. norrut kommer du till nya motorvägen, följ skyltning mot Göteborg-OsloÖrebro. Sedan riktning/avfart mot ”Lindesberg”. Sedan skyltat Röfors efter c:a 1 km.
Observera att anmälan är öppen redan under Fredagskvällen. Observera också att det är två
tävlingar en på Lördag och en på Söndag. Förutom för uppvisningen som bara kör Lördag och
Rallycross 2400 som bara kör Söndag.
Medtag vagnbok, förarlicens och ev. anmälarlicens till anmälan.
Kom ihåg att gå backen och vid anslagstavla vid målet depån kvittera på lista före första
start.
Tävlingarna på Lördagen kommer att inledas med en några uppvisningsbilar kommer att rulla
upp för backen utan tidtagning för att visa på olika kategorier och åldrar och inte minst kända
förare.

OBS OBS OBS OBS
Vid nersläpp råder av säkerhetsskäl förbud mot ”extra” passagerare i bil och på
MC/MCS. Som vanligt kan vi bara ha en bil på bron samtidigt på grund av brons dåliga
skick. Vi vill heller inte ha någon däcksvärmning på bron. För de som inte har
förarlicens i Bilsportförbundet finns det möjlighet att lösa licens för 200:- vid anmälan.
Den möjligheten att lösa licens vid anmälan finns inte på MC.

Vi kommer ej att tillhandahålla el.
Naturligtvis fri entré till föraren samt 2 mekaniker/ekipage, entréavgift gäller för övriga över
15 år. Under 15 år= fritt inträde.
Arrangören har förbehåll för reklam. Regler ang. grillning se anslagstavlan.
Fredag 5/8 . 14-18 Utställning och historisk bilparad på stora Torget mitt i Arboga .

Som en aptitretare inför tävlingarna ser vi fram emot att ställa ut en varierande samling av de
historiska ekipagen på Stora Torget i Arboga under fredagen mellan klockan 14-18, kl 16.30
kommer samtliga bilar att köra en parad två korta varv inne på kullerstensgatorna för att
sedan landa på torget igen.
SBF är på plats såväl på torget som i backen med information om verksamhet och 75
årsjubileum
Vi har redan fått klartecken från flera ekipage att ställa upp på torget , och välkomnar
ytterligare ekipage att deltaga på torget. Maila till goran.dahlen@arboga.se tel 073 765
7401 om ni kan komma till torget så organiseras inträde och parkering. Utställda bilar skall
vara på plats senast kl 13.00.
Vår legendariske speaker ”Klipp Olle” kommer att intervjua ekipagen och högtalarbil
kommer att finnas på torget för publiken. Vi räknar med att kunna bereda plats för 25 talet
bilar och ett antal motorcyklar på torget.

Röforsloppets middagsbuffe på Ågården fredag kväll.

På kvällen efter torgaktiviteten är samtliga förare välkomna till Röforsloppets middag på
charmiga Ågården mitt i stan med utsikt över ån. Vi tar plats vid borden kl 19.30 och vi har
förhandlat fram ett specialpris för en Röfors meny som serveras till alla förare och övriga
team medlemmar. Maila även här till goran.dahlen@arboga.se hur många ni är som
kommer.

Möjlighet att parkera bilar/mc på inhägnat område.

Inhägnad nattparkering kan erbjudas på M4s område, adress Norra
Ågatan 30. Koordinater: RT90: X: 6586647, Y: 1504703
WGS84: Lat N 59 24´1” Lon E 15 53´16”
Decimal: 59.4004, 15.8879
fredag - lördag, lördag- söndag efter kontakt med tävlingsledningen.
Gemensam in och utpassering.
Info om boende

Rasta Arboga
Stadshotellet Arboga
Dinners Arboga
Hotell Schele Köping
Eurostop Örebro
Scandic Örebro Väst
Herrfallets Stugby

arboga@rasta.se
info@arbogastadshotell.se
arboga@dinners.se
info@hotelscheele.se
q.orebro@choice.se
orebrovast@scandichotels.com
info@herrfallet.se

0589-10190
0589-12980
0589-12550
0221-18120
019-205000
019-7674400
0589-401 10
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