SM-deltävling 1 • Crosskart
Lördagen den 17 maj arrangerar Haninge MK första deltävlingen i Crosskart-SM på
Högstabanan i Haninge söder om Stockholm. Tävlingen arrangeras i samarbete med
MälarCamp. I tävlingen deltar klasserna Mini, 85 cc, 125 cc, 250 cc, och 650 cc samt 45+
(veteran/senior). Klasserna 125 cc, 250 cc och 650 cc tävlar om SM/JSM. Klass Mini kör
uppvisningsheat. Första start är kl 10.00.
Crosskart är en sport på stark frammarsch, vi väntar oss cirka 100 startande på
Högstabanan. Haninge Motorklubb stöttar sportens utveckling med fri parkering,
gratis program, gratis entré för barn under 16 år, entrén för vuxna är endast 50 kr.
Om man vill se morgondagens motorsportstjärnor så är chansen stor på Högstabanan
i helgen. Några av dagens stjärnor har startat inom Crosskart, t ex Pontus Tidemand
som nu kör VM i rally och rallycross samt Lukas Walfridson som i år gått över till VM i
rallycross.
Att Crosskart också är en familjesport är Haninge Motorklubbs familj Sebom ett
exempel på. Pappa Mats kör 250 cc, Vendela kör 85 cc och Charlie kör uppvisning i
Mini. Här blir det fullt upp i depån för Mats som också är mekaniker.

125 cc • Junior-SM
I klass 125 cc är deltagarna mellan 12 och 16 år.

250 cc • SM
I klass 250 cc får man delta från det år man fyller 15.

650 cc • SM
Det här är Crosskartens värstingklass, varvtiderna är i klass med de snabbaste
rallycrossbilarna. Du får delta från det år du fyller 16.
Ettan och tvåan i SM 2013 är anmälda, Per Björnson, Årjängs MK och Rickard Berglund,
SMK Gävle. Svenske mästaren i 250 cc 2013, Marius Vardeberg NAF Motorsport har
gått upp till 650 cc och kommer säkert att kämpa om en plats på prispallen.

Presservice
Vi hälsar journalister och fotografer välkomna till Högstabanan. Kontakta Alf
Litzén om du tänker komma. Alfs kontaktuppgifter finns längre ner på sidan. Mer
information om SM i Crosskart finns på www.svenskcrosskart.se
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Högstabanan
Så här hittar du till banan: Kör väg 73 (Nynäshamnsvägen) till avfart Dalarö. Kör några
kilometer mot Dalarö så visar en skylt vänster till Högstabanan. Du hittar en karta på
www.haningemotorklubb.se

Mer information, ta kontakt med:
Alf Litzén, mediakontakt 070-567 59 04, alf.litzen@telia.com eller Peter Sielck,
tävlingsledare 0735-423 350, petersielck@live.se
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