Inbjudan
Ringsjörundan 2016

Start
2016-06-11
Arrangör Motorcykelhistoriska Klubben Syd

Ringsjörundan är ett veteranrally för motorcyklar som är minst
30-år gamla och äldre. Det har frågats efter ett rally för nyare mc, nu
är det andra året det körs och vi hoppas det blir minst det dubbla
deltagarantalet jämfört med ifjol. Starten går från Hemvärnsgården i
Kyrkheddinge norr om Staffanstorp. Första start går kl. 08.00.
Färden går genom vårt vackra landskap ut mot Öresund och första
stoppet blir vid den anrika motorbanan i Saxtorp där vi fikar. Färden
går sedan upp mot Ringsjöbygden där vi kan njuta av en fantastisk vy
över V. Ringsjön. På slingriga rallyvägar fortsätter vi upp till
Röstånga Gästis där vi intar vår lunch. Nu går färden vidare mot
Bosarps sjön där det bjuds på eftermiddags fika. Sedan vänder vi
cyklarna söderut och tangerar Ö. Ringsjön på vägen tillbaks till
Kyrkheddinge, dit vi beräknas anlända mellan kl. 15 och 16. Vi har då
kört c:a 23 mil.
Rallyledare: Lennart Svensson, Långåkravägen14, 24135 Eslöv,
lennart.a.svensson@outlook.com
tel: 0705 119202

Banchef: Lennart Sjöholm, Höganäsvägen 3, 24134 Eslöv,
lennart.sjoholm@swipnet.se

Hjärtligt välkommen till
Ringsjörundan 2016

REGLER OCH INFORMATION
Deltagaravgift
Startavgiften är 100 kronor för såväl förare som passagerare, 50 kr går till prostatacancerfonden.

Anmälan
Skicka in den medföljande anmälningsblanketten till rallyledningen. Anmälan skall
vara rallyledningen tillhanda senast den 15 maj 2015. Du kan också gå in på

hemsidan mchksyd.com och anmäla dig där.
Deltagaravgiften inbetalas efter det att du fått bekräftelse på din anmälan. Betala
med det bifogade inbetalningskortet och ange administrationsnummer. Förfallodag
är den 1 juni 2015.
Om ej betalning inkommit förbehåller sig rallyledningen rätten att stryka din
anmälan. Vid betalning via Internetbank måste administrationsnummer och namn
på deltagaren skrivas in på inbetalningens meddelanderuta.
Genom din anmälan förbinder du dig att följa reglerna för rallyt.

Ansvar
Rallyledningen frånsäger sig allt ansvar för skada eller förlust som kan drabba
deltagare eller deltagares egendom i samband med deltagandet i Ringsjö Rundan
samt för skada som kan drabba tredje person genom deltagares vållande.
Deltagarna godkänner att namn och adressuppgifter lagras och behandlas enligt
PUL samt att resultat och fotografier får publiceras i media och på klubbens
hemsidor:
www.mchksyd.com,.

Genomförande av rallyt
En detaljerad färdbeskrivning och deltagarlista kommer att skickas ut per mail.
Avståndsangivelserna i färdbeskrivningen är ungefärliga. Utrustning
som till exempel färddator, får ej användas under körningen. Dolda och

hemliga kontroller längs färdvägen kan förekomma.
Lagar och förordningar
Motorcykeln skall uppfylla de krav som gäller för färd på allmän väg i det
land där motorcykeln är registrerad. Deltagande motorcykel skall ha
gällande trafikförsäkring under rallyt. Föraren skall under rallyt medföra ett
giltigt körkort och försäkringshandling. Föraren ansvarar i alla avseenden
för eventuell passagerare. Förare och passagerare skall enligt svensk

lag bära godkänd hjälm under färd.

Färdbeskrivning och väganvisningar
På vissa sektioner där navigeringen i t.ex. vägkorsningar, rondeller eller
inne i tätorter kan vara besvärlig sker vägvisningen med hjälp av skyltar.

Färdbeskrivningen kan också ange var på bansträckan dessa vägvisningar
finns utplacerade.
Vägar
Rallyt körs mestadels på asfaltbelagda vägar men grusvägar förekommer också.

Titta gärna in på vår hemsida www.mchksyd.com där kommer inbjudan och
anmälan att finnas. Även anmälan att fylla i digitalt och sända direkt finns där..

