
 

Minnesberg Open  
Minnesbergsbacken KM 3 
Lördagen 5:e augusti 2017 

   
Årets tuffaste tävling stårr på tur! 
Som traditionen bjuder, kör vi även i år backtävlingen i Minnesberg 
som del i klubbmästerskapet.  
 
• Plats: Minnesberg, vid väg 108 mellan Trelleborg och Svedala. (se karta sid. 4) 
• Vi kör genom byn på f.d. väg 108, som numera är enskild väg. 
• Start enligt tidigare år vid "Disponentvillan" framför Tegelbruket. Mål vid 

rastplatsen söder om Minnesberg. (se flygfoto sid. 5) 
• Banlängd ca 900 m. 
• Samling vid 7.30-tiden för iordningsställande av banan, därefter besiktning och 

första start. 
• Detta är tävlingen som kräver mest av klubben i form av förberedelser och 

återställande efter tävlingen.  
• Vi uppmanar alla förare och anhängare att komma lite tidigare och stanna 

en kort stund efter avslutad tävling och hjälpa till för att vi ska kunna 
fortsätta anordna backtävlingen.  

 
Minnesbergsborna 
Samfällighetsföreningen i Minnesberg har givit oss sitt benägna medgivande till 
tävlingen.  Det är en stor förmån för oss att kunna köra en tävling av det här slaget 
och vi kommer därför att göra vårt bästa för att se till att de tidigare årens framgångar 
upprepas. Byalaget kommer att ordna försäljning av fika, köp gärna en kaka! För 
allas trevnad finns en bajamaja på plats som kommer att vara uppställd hela dagen. 
 
Vi behöver funktionärer!!   
Eftersom detta är en tävling på allmän väg är det mycket förberedelser och 
återställning, som även förarna måste hjälpa till med. Det gäller t.ex. avspärrningar 
av tillfartsvägar, utplacering av däcktravar m.m. 
Under tävling behövs funktionärer vid utfarter och vid start och mål. 
Kraven på att vi sköter oss är mycket höga. Vi uppmanar samtliga deltagare att 
hjälpa till med att ordna funktionärer till deltävlingen då det brukar vara brist på 
resurser. 
 
Kontakta: 
Ted Scott, telefon: 0708-633012,  
Mail: ted.scott@telia.com. 
Ni kan även anmäla er intresse direkt i Funktionärsanmälan på klubbens hemsida 
http://www.mscc.se/klubbmasterskap/funktionarsanmalan/ 
Dagen räknas som en heldag i MSCC:s funktionärsuppmuntran, tre heldagar betalar 
din medlemsavgift i MSCC för 2018! 
 
INGA FUNKTIONÄRER – INGEN TÄVLING 
 



Lunch ingår för förare och funktionärer.  
Klubben kommer bjuda på lunch detta gäller både deltagare och funktionärer. Övriga 
besökare kommer även att ha möjlighet att köpa lunch på plats. 
 
Startavgift 
För medlemmar i MSCC 450 kr, lunch ingår i startavgiften.  
 
Klubbtävlingsreglementet kräver att alla deltagare är medlemmar. Det går vid varje 
tävlingstillfälle att bli provmedlem i MSCC för det innevarande året till kostnad av 
ordinarie medlemsavgift på 450 kr, att betalas antingen via vårt bankgiro eller kontant 
vid tävlingstillfället. Föraren skall också fylla i blankett för medlemsansökan vid 
tävlingstillfället. Styrelsen kommer därefter besluta om ordinarie medlemskap i 
enlighet med klubbens stadgar. 
 
Besiktning  
Det är förarens ansvar att ekipaget hinner bli besiktat under föreskriven tid. 
Besiktningen startar efter att banan färdigställts. Besiktning kommer att ske i depån i 
form av gående besiktning. 
 
Vagndeklaration 
För alla bilar gäller att det krävs en korrekt ifylld vagndeklaration för att delta i 
klubbmästerskapet. Endast MSCC:s vagndeklaration är giltig och skall tas med 
utskriven till tävlingen. För er som behöver hjälp med att fylla i vagndeklarationen 
eller har frågor kring denna, hör av er till Klubbmästerskapsgruppen, e-post: 
kmorg@mscc.se 
Klubben kommer försöka ha en dator med för att kunna skapa en vagndeklaration på 
plats, men det finns ingen garanti för att detta kommer finnas eller fungera vid alla 
tillfällen. 
Kostnad för att fylla i vagndeklaration på plats 100kr. 
 
Vagndeklaration för respektive klass finner ni via: 
http://www.mscc.se/klubbmasterskap/vagnsdeklaration/ 
 
 
Preliminärt tidsschema 
07.30 Samling och banan iordningsställs 
08.00 Besiktning & anmälan öppnar 
08.30 Funktionärsgenomgång 
08.45 Förarsammanträde 
09.00 Tidsträning 
12.00 - 
12.45 Lunch 
12.45 Tidsträning fortsätter 
15.00 Skjutsning av bybor uppför banan 

Återställning med upphämtning av koner etc. 
Prisutdelning 

 
Frågor om tävlingen besvaras av: 
 
Robin Wachmann, telefon 0704 – 90 41 98 
 
  



Anmälan & betalning 
Anmälan och betalning ska vara MSCC tillhanda senast 170802. Inbetalning av 
anmälningsavgiften görs till Bankgiro 179-7612. Om betalning görs på plats 
tillkommer administrationsavgift. Efteranmälan kan ske på plats, 
efteranmälningsavgift 200 kr, betalning på plats +100kr.  
Anmälan ska göras på www.mscc.se och där det även finns möjlighet att anmäla sig 
till samtliga deltävlingar. Avanmälan ska göras via e-post till Anders Edlund, 
återbetalning av anmälningsavgiften kommer att ske, men administrationsavgift 
kommer att tas ut. I undantagsfall accepteras skriftlig anmälan till MSCC, c/o Anders 
Edlund, Östra Fasanvägen 5, 236 42 Höllviken - aeedlund@gmail.com –  
0705–299049. Uppge namn, licensnummer, önskat startnummer, hemort, klubb, 
medlemskap i MSCC, bil och eventuellt eget transpondernummer. 
 
 
För ”sista minuten information”, gå in på www.mscc.se 
 
Till sist: 
• Anmälan görs i depån vid starten, gäller både deltagare och funktionärer.  
• Förarmöte hålls i depån vid starten. 
• Reglemente för klubbmästerskapet finns på hemsidan 
http://www.mscc.se/klubbmasterskap/reglemente/ 
 
 
 



 



 

 

 


