
                                           

 

 

INBJUDAN TILL FIXGP 2018 

FREDAGEN DEN 8:e JUNI 

 
Välkomna till det första FIXGP och en härlig tävlingshelg i Skåne! 
Tillsammans med Ring Knutstorp har CK Fix fått en unik möjlighet att få förlägga ett GP-lopp till denna klassiska 
motorbana i Kågeröd. Förutom detta GP-lopp erbjuds under denna helg en lvgs-tävling 9:e juni (Staffanstorps 
CK) och Fixtempot den 10:e juni. Innan tävlingen startar på fredagen pågår ett mc-event där ni är hjärtligt 
välkomna att titta. Det finns även möjligheter att boka boende på Ring Knutstorp. Vid intresse kontakta Helen 
Sonander helen.sonander@ringknutstorp.com  

 

START & MÅL: Denna tävling genomförs på Ring Knutstorp, som ligger i Kågeröd, ca 20 kilometer öster om 
Helsingborg. Första start 17:00.  

 

KLASSER & DISTANSER:  
 
Uppvärmning på banan                         ca 16.30-16.55 
Nybörjare P/F  1 varv  17.00  2,1 km 
P10-12, P13-14  7 varv  17.10  14,7 km 
F10-12, F13-14  7 varv  17.11  14,7 km  
F15-16, D30-60, D sport 10 varv  17.35  21 km 
Uppvärmning på banan                         ca 18.20-18.40 
D Jun, D Elit  10 varv  18.45  21 km 
H30, H40, H Jun, H Senior 12  varv  19.30  25,2 km 
P15-16, H Sport, H50, H60 12 varv  20.30  25,2 km 
 

 

CHIP:  Denna tävling körs med chip. Chip går att hyra på plats för 100:-. 
 

TÄVLINGSFAKTA: Tävlingen avgörs som ett GP-lopp på Ring Knutstorp. Banan är mycket utmanande och erbjuder 
långa rakor, många olika typer av kurvor och även en liten utmanande "backe"! 
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ANMÄLAN & STARTAVGIFTER: Nybörjare gratis, 150:- i ungdomsklasserna. Övriga klasser 225:-. Startavgiften sätts in i 
samband med anmälan på bankgiro 761-4126. Sista dag för anmälan är 3:e juni och görs vi IndTA. Utländska 
cyklister anmäler via thomas.cykel@telia.com och kan betala på plats. Vid anmälan till både FixGP och till 
Fixtempot är startavgiften 125:-/tävling i ungdomsklasserna samt 200:-/tävling i övriga klasser.  

 
EFTERANMÄLAN: Efteranmälan kan göras på plats till en extraavgift på +100:- fram till en timme innan första start i 
respektive klass.  
 
PM & STARTLISTA: PM och Startlista publiceras på ckfix.se, facebook.com/CKFixHelsingborg och skanecykel.se senast 
tisdagen den 5:e juni.  
 

TÄVLINGSREGLER: SCF:s regler samt gällande trafikregler måste följas. Allt tävlande sker på egen risk. Servicedepå 
finns. 
 

FRÅGOR: Tävlingsledare Mikael Nordbeck svarar på frågor via info@ckfix.se eller 0707-28 63 38. 
  
Inbjudan är godkänd av kommissarie Anders Persson 
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