Välkommen till SSFF´s precisionskörning söndagen den 13 juli kl 10.00
Vi hjälps åt att bygga banan därefter första start.

Startlista
Klass 1 lätt klass bedömning Clear round + 40cm
1.
2.
3.
4.

Emma Isacsson
Anneli Andersson
Cecilia Sjöö
Ida Skog

Ambra
Wilma 3396
spårvidd 126/127 cm
Bacchus Grönkulla 288 spårvidd 130 cm
MR (ardenner ) 2 rundor

Klass 2 lätt klass bedömning A:0 + 30 cm två gånger SM 2014
1.
2.
3.
4.
5.

Emma Isacsson
Anneli Andersson
Åsa Nelin
Emma Isacsson
Anette Holmgren

Ingvar/Emla
Wilma 3396
Twix 3456
Ingvar/Emla
Etna Grönkulla

spårvidd 127 cm
spårvidd 126/127 cm
spårvidd 126 cm
spårvidd 127 cm

Klass 3 MSV klass bedömning A:0 + 20 cm
1.
2.
3.
4.

Emma Isacsson
Åsa Nelin
Anette Holmgren
Emma Isacsson

Ingvar/Emla
Twix 3456
Etna Grönkulla
Ingvar/Emla

spårvidd 127 cm
spårvidd 126 cm
spårvidd 127 cm

Vi behöver någon som är domaren behjälplig under tävlingarna
Vägbeskrivning
Från väg 23: Kör väg 23 mot Hässleholm, Växjö. När du kommer till Hässleholm och
passerar väg 21(vägen mot Kristianstad Helsingborg) då tar du bort foten från gaspedalen.
Efter 200m står där en skylt in till höger Sibirien. Ta av här. Följ grusvägen. Y-korsning efter
ca 100 m, sväng till vänster. Följ sedan denna så rakt fram du kan, när du kommer ut ur
skogen så har du en åker på vänster sida och en grusplan med lite allt möjligt på till höger,
här kan man parkera släpen. Fortsätter man sen längre ner på vägen så bor vi där (vitt hus),
för att komma till körplanen och framkörningen så passera gården och vrid ner till vänster vid
hagarna.
Från väg 21: Vid Hässleholm tag av väg 23 mot Växjö, kör mot Växjö. Efter 200m står där
en skylt in till höger Sibirien. Ta av här. Följ grusvägen. Y-korsning efter ca 100 m, sväng till
vänster. Följ sedan denna så rakt fram du kan, när du kommer ut ur skogen så har du en
åker på vänster sida och en grusplan med lite allt möjligt på till höger, här kan man parkera
släpen. Fortsätter man sen längre ner på vägen så bor vi där (vitt hus) ), för att komma till
körplanen och framkörningen så passera gården och vrid ner till vänster vid hagarna.

Förtäring
Killarna på Furumossen, Alvin och Troy, kommer att ha en liten ”kiosk” och sälja korv med
bröd och dricka till en förmånlig peng.
Väl mött på söndag, vi hoppas soligt och varmt väder/
Körkommittén
Åsa 0708-385837

