Information intresseanmälan Team och Team-Service SM Motocross 2020
SM-arrangörer och Svemos motocrossektion välkomnar Ert team till en ny säsong! För att
underlätta i planeringen kommer här aktuell information för årets säsong. Ta Er tid att läsa detta,
det tjänar både Ni och Vi på! Inskickad anmälan är kvitto på att Ni läst!

Intresseanmälan/ bekräftelse!
Ett begränsat antal team kommer att godkännas för A-depå MXSM 2020. Er intresseanmälan kommer att
kontrolleras och team med stöd/samarbete med mc-tillverkare har förtur att godkännas för A-depån.
När team godkänts kommer en faktura att skickas tillsammans med viktig information kring MXSM 2020.
Ola Andersson ansvarar i samråd med respektive arrangör för placeringen av Teamen och dess förare samt
hela A-depåns utformning (försäljning och/eller utställare vid teamet endast efter särskilt tillstånd från
respektive arrangör, extra avgift kan tillkomma och beslutas av respektive arrangör!)

A-team:
- Svemo-Teamlicens för teamet och samtliga förare (minst 1st, läs mer om SvemoTeam/Företagslicens)
- Professionellt ekipage/tält (ex. endast skåpbil & husvagn klassas ej som A-Team!)
- Team som använder Easy-up-tält måste använda bakgrund för tälten, det får ej vara öppet bakåt!

Placering:
- A-teamen kommer att placeras inom ett särskilt område/gata likt VM MXGP,MX2. Inom området tillåts
endast Teambussen/lastbilen/Teamtältet.
- Förarnas husbilar/fordon parkeras direkt bakom team när detta är möjligt.
Endast 1 husbil eller fordon med husvagn per förare för boende är tillåtet!
Respektive arrangörs yta avgör med prioritering på en representativ A-depå, när förares fordon/
boende inte kan placeras bakom team skall avståndet till team vara nära!

Att tänka på:
- Betald el vid teamanmälan är för teamet. Förare i team skall betala egen el i samband med anmälan.
- Teamanmälan avser samtliga deltävlingar och ingen prisreducering sker vid frånvaro från en deltävling.

Följande ingår:
- 5 st entrébiljetter för Teampersonal. Ytterligare biljetter kostar 100 kr/st max 5st/tävling.
- A-depåpass för Teamfordonet samt 1st B-Park för parkering av person/transportbil.
- Passerkort för teamchef som ger fri entré samt tillträde till bankdepån.

Service:
- Branschföretag som vid SM-tävlingar bedriver service till teamen kan anmäla sig som service.
- Ingen försäljning får bedrivas i depån utan särskilt godkännande av arrangör!

Placering:
Placeringen i depån kan variera beroende på arrangörens förutsättningar. Ola Andersson i samråd med
respektive tävlingsarrangör ansvarar för placeringen av företaget/Team Servicefordonet i depån.

Följande ingår:
- Passerkort för företagets ansvarige på plats samt 1 st bilpass för Team Servicefordonet.
- Företaget erhåller motsvarande sponsornivå Stöd-Sponsor i mx-future och får sin logotyp tryck på
utvalda platser (bl.a. www.svemo.se, på resultatlistor och roll-up vid respektive tävling.
Kom ihåg!
Team/ Serviceanmälan ska vara Svemo tillhanda senast 1 mars 2020!
Obs! detta är bara en sammanfattning av informationen på Svemos hemsida!

INTRESSEANMÄLAN FÖR TEAM ELLER SERVICE MXSM 2020
FYLL I BLANKETTEN PÅ DATORN OCH SKRIV UT! Ver.20-01-27
Teamnamn:
Teamchef på tävling:
Mobil:
E-post:
Företagsnamn:
Fakturaadress/postnr:
Kontaktperson:
Telefon:
E-post faktura:

Val av yta och el (sätt ett kryss vid önskat alternativ):
Team 1
Max Längd 20m
Max Djup 10m
(200 m²)

12 000 kr (utan el)
14 800 kr (inkl. el 220V)
16 200 kr (inkl. el 380V)

Team 2
Max Längd 12m
Max Djup 10m
(120 m²)
10 000 kr (utan el)
12 800 kr (inkl. el 220V)
14 200 kr (inkl. el 380V)

Service
Max Längd 8m
Max Djup 5m
(40 m²)
5 000 kr (utan el)
7 800 kr (inkl el 220)

El är endast för teamet,
OBS! Teamets förare måste boka och betala sin egen el.
Utställning vid team måste godkännas av arrangören!

Extra yta: Önskas större yta: (ange extra meter på längden):
Förare i teamet:

(1 000 kr/löpmeter)
Depå yta:

Inresseanmälan gäller för SAMTLIGA deltävlingar! Teamavgift, avgift för el och extra löpmeter,
faktureras via e-postfaktura till markerad e-postadress när teamet är godkänt.

BLANKETTEN OCH RITNING PÅ TEAM SKALL VARA SVEMO TILLHANDA SENAST 1 MARS
(Svemo, Box 2314, 600 02 NORRKÖPING alt. e-post motocross@svemo.se)
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Exempel layout intresseanmälan team MXSM 2020
•
•
•
•

Använd färgad penna och linjal när Ni skapar layouten på rutat papper.
Easy-UP tält skall markeras med "T" och storlek i meter x meter på layout.
Teamfordon skall markeras med "F" och storlek i meter x meter på layout.
OBS! Förares boyta skall EJ ritas in på layout.

Layout med Easy-UP tält SKALL följa exempel nedan.
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Layout med bil & trailer, lastbil eller buss med tält som monteras på fordon, SKALL
följa exempel nedan.
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Obligatoriska måttu��gifter:
A= Fordonets längd x bredd
B= Längd eventuell urlastning.
C= Längd från fordonets front
till tält.
D= Längd tält.
E= Bredd (djup) tält.
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Layout intresseanmälan team MXSM 2020
Teamets namn:

