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NEZ 6 och SM Lördag 8 nov 2014-03-16
Samlingsplats och förarmöte kl 14.00 är på Sundsta säteri.

Anmälan, besiktning och start sker vid Roslagsbil, se nedan, i Norrtälje 9,75 km ost om 

Sundsta säteri. Målet är Sundsta säteri.

Trailer-parkering finns ca 300m från samlingsplatsen. 
OBS ingen trailerparkering vid startplats.
Banans längd är 177km varav transport 82km.
Varning för vilda djur, särskilt vidsvin och älgar finns det gott om.
STOPP-plikt gäller generellt vid utfart på asfalterad väg.
Högar, fordon mm kan ha ändrats eller flyttats sedan kartan ritades.

Respektera fartbegränsningar, max 30km, som arrangören satt ut så vi får återkomma till 
markägaren vid andra tillfällen.
En paus på 30min är inlagd i mitten av banan där det finns möjlighet att köpa fika och 
smörgås.
Informationstavla finns vid anmälan.

Möjlighet till tankning finns i Norrtälje på:Volvo, bara kort, vid startplats. Preem bemannad 
till kl 21.00, nära startplats. OKQ8 bemannad till kl 22.00. Statoil bemannad dygnet runt. 
Ingo, Tanka och ST1, obemannade, bara kort.

Möjlighet till tankning finns också, 19,4km in på transport 4, efter uppehåll i tävlingen, bara 
kort. Transporttiden är förlängd med 10 min.
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Gatheringpoint and drivers meeting is 14.00 at Sundsta säteri.

Entry, scruttineering and start at Roslagsbil, (map below) in Norrtälje 9,75 km east

Sundsta säteri. Finnish: Sundsta säteri.

Trailer-parking ca 300m from gatheringpoint at Sundsta. 
OBS! No trailerparking at startingplace!
Course length 177km out of whitch 82km are transportstages.

Warning! There are a lot of wild animals in the area such as: Moose, Wild Boars, Deers....

You have to stop everytime you come to a concret-road from a smaller road or path

Vehicles, piles of timber, stones etc. can have moved or changed character sins the maps were 
made.
Please respect the speedlimits we have along the course, we couldn´t get permision to use 
the roads without them!

There is a 30min break where you can by coffee, soda, sandwiches etc.
Informationboard at the entry.

There are several gasstations in Norrtälje: Volvo, Ingo, ST1, (just cards) and Preem, OKQ8 
and Statoil which are manned.
You can also refuel at transport-stage 4, (10 min for refueling is included in transport-time).
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