
                                                  

 

 

 

 

 Inbjudan till AQUA-CROSS SM 

 “Splash of the Nation” 23 juli 2016 

       
 

Vår sport har fått det stora förtroendet I år igen att var en del av uppstarten av 
Motorveckan i Lycksele 
 

Tävlingsplatsen ligger i centrala Lycksele vid Ansia Resort AB. 
 

Vid tävlingsplatsen finns serveringar och olika boenden, 
camping möjligheter i depån med el, toaletter och duschar. 
 
 

När: Fredag 22 juli  Anmälan och besiktning.  18.00-20.00 

  
 Lördag 23 juli  Anmälan & besiktning 07:00-8:30 

 
   Förarmöte 09:00 
 
   Prisutdelning: Efter tävlingens slut 
   Övriga tider meddelas på plats. 

 
Arrangör: Lycksele motor klubb (LMK) är arrangör, 

  tävlingsledare är LMK. Övriga funktionärer presenteras vid förarmötet.          
  
Avgifter: Betalas på plats.Swish finns! 
 
 Första klass 600 kr + 250 kr för extra klass. 
   
 Ski Junior/Fun/Freestyle 350 kr. 
  
 Spark debutant 350 kr. LMK bjuder på 200 kr =150 kr 
 Engångslicens samt försäkring för utländska förare kan lösas på plats. 
  
 Engångslicens 500 kr 
 Licens och medlemskort skall visas vid anmälan. 

 Entre bjuder vi på! 

 
 
 
 



 
Klasser: Ski Fun GP1 

 Ski junior GP3 (fd Lite) 13-15 år 
 Ski GP3 (fd Lite) 
 Ski Ladies GP1 
 Ski GP1 
 Ski veteran GP1 +40 
 Freestyle 
 Spark GP4 Junior 11-16 år 
 Runabout Spark GP4 
 Runabout Spark GP4 Debutant 
  
 GP4/spark enligt UIM`s regler med tillägget att även styrkrona, får 
 modifieras/bytas samt fri flash av ECU.) 
  
Regler: Tävlingen arrangeras enligt UIM`Aquabike reglemente samt enligt  
 SVERAs särregler för Svenska Cupen/SM 2016. Vid besiktning uppvisa 
 miljömatta, hjälm & ryggskydd, även  höftskydd & benskydd för Runabout. 
  

 Länk till UIM Regelbok new.uimpowerboating.com/Documents/RuleBook/UIM   

  
                 OBS! miljömatta är obligatoriskt för alla tävlande! 
                          ( minst 100cm x 80cm ) 
 
Anmälan: 
                 Senast 2016-07-18, se nedan. 
                 Efteranmälan mot förhöjd avgift 250kr kommer att tas ut. 

       (Ej Ski fun och Debutant) 
 
  ANMÄLAN SKICKAS TILL: splashofthenation@gmail.com 
 

                 Uppge följande uppgifter: 
 

                1. Namn, adress, mobilnummer och mailadress. 
 

                2. Klubb/land. (alt ingen klubb, då kan man gå med i LMK) 
         
 Tävlingsnr/licensnummer(alt engångslicens önskas). 
         
 Klass/maskin; ange klass/-er, fabrikat, modell, trimningsgrad 

   
  All betalning sker på plats. Se ovan. 
 
  Klasser kan slås ihop eller strykas om antalet anmälda inte är 

 tillräckliga. Strykna klasser meddelas på 
 Lyckselemk.nu senast 19 juli. 
 
 
 
 
 
 
Info om boendealternativ mm finner du på www.motorveckan.se eller  www.ansia.se , 

http://new.uimpowerboating.com/Documents/RuleBook/UIM
http://www.motorveckan.se/
http://www.ansia.se/


där du också får övrig turistinfo. 
Ett tips är att kolla in andra aktiviteter under motorveckan och kanske ta någon extra 
semesterdag i Lycksele! 
 
Övrigt: 
                   

Vill du hålla Dig uppdaterad så kommer mer info att läggas ut löpande på         
www.lyckselemk.se , fram till tävlingen, nyheter om Motorveckan finner du på   
www.motorveckan.se  och  visitLycksele.se 
 

  Välkomna till Splash of the Nation och Motorveckan önskar 
 

 Lycksele motorklubb båtracing sektionen ! 
 

 
Upplysningar:   Jon Sundelin 070-339 01 68            
 

Ansvar 

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. UIM, 

Svenska Racerbåtförbundet (svera), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör 

eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person eller 

sakskador som under tävling drabbar deltagaren. 

Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen 

samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens 

dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett 

mediaform offentliggör namnuppgifterna. 

       

http://www.lyckselemk.se/
http://www.motorveckan.se/


 


