
Tävlingsklasser
Motorcykel
Street Bike (bracket)
Super Gas Bike
Super Comp Bike (som super gas fast med index 8,80)

Bil
Pro Street
Gatbil Index A
Gatbil Index B
Gatbil Index C
Gatbil Index D
Gatbil Index E
Junior Dragster (utan break out)
Bracket

Regler
Samma regler som Mellansvenska Dragracing Cupen och i 
tillämpliga delar enligt Svenska bilsportsförbundets regelverk 
för Dragracing. Se www.msdr.se och www.sbf.se

Plats och vägbeskrivning
Tävlingarna körs på Mariehamns flygfält, följ skyltningen från 
respektive hamn mot flygfältet. Flygfältet ligger nordväst om 
Mariehamn ut mot Eckerö (landsväg 1). Adressen är Flygfälts-
vägen 67 i Jomala kommun, postnummer 22150.

Tider
Lördag 4 september
11.00–15.00  Anmälan och besiktning på plats
15.00  Förarmöte
16.00  Publikinsläpp
16.00–20.30   Kvalificering och eliminering

Söndag 5 september
09.30  Förarmöte
10.00  Publikinsläpp
10.00–15.00  Kvalificering och eliminering 
Om tiden tillåter kan möjlighet till "prova på" finnas efter 
elimineringen för de fordon som deltar i tävlingen. Detta 
meddelas under dagen.

OBS! Lokala tider. Tiderna kan ändra beträffande när täv-
lingen börjar under dagarna. Vid regn under lördagen kan täv-
lingsstarten tidigareläggas på söndagen. Detta meddelas i så 
fall på forumet på www.motorportalen.net och på plats under 
lördagen. Tiden för anmälan och besiktning ändras inte.

Drag Race
ÅLANDS MOTORKLUBB rf inbjuder publik och tävlande till åländska mästerskap i 

Drag Race för bil och motorcykel på Åland lördagen och söndagen den 4–5 september 2010. 
Tävlingarna körs på Mariehamns flygfält som är stängt under tävlingen. 

Tävlingsträcka är 1/4 engelsk mil – 402,33 m och preparerad efter bästa förmåga. 
Tidtagningen ombesörjs av Lennart Olsson & Co - TimeTree.se

Tävlingarna körs i 8 bilklasser och 3 hojklasser.

Anmälan och licens
Frivillig föhandsanmälan till e-post: danne@aland.net. 
Anmälan till tävlingen görs på plats och kostar 30 € (inkl. fritt 
inträde för en förare och två mekaniker samt servicebil som 
kommer samtidigt). Tävlingarna är klubbtävlingar och den 
tävlande måste således vara medlem i Ålands Motorklubb r.f., 
detta kostar 17 € för 2010. I övrigt krävs giltigt körkort, 
ingen licens. Absolut nykterhet är ett krav. Inträde för publik 
(eller extra mekaniker/crew) 15 € per dag, 25 € för helgbiljett 
som löses under lördagen (10 € respektive 20 € för ÅMK-
medlemmar).

Resor och boende
Snabbast och 
förmånligast reser du 
med Eckerö Linjen!
Båtresan tar endast två 
timmar Grisslehamn–
Eckerö. 

Priser: 
Fordon, storlek 2; total-
längd max 10 m, höjd 
max 2,4 m, bredd max 
1,9 m, 120 kr/enkel resa.

Fordon, storlek 3; total 
längd över 10 m, höjd 
över 2,4 m, bredd över 1,9 m, från 250 kr/enkel resa. 
Priset 250 kr för fordonsklass 3 gäller på följande avgångar; 
från Grisslehamn torsdag kl. 20.00, fredag kl. 10.00. 
Från Åland lördag kl. 18.30, söndag kl. 08.30, måndag 
kl. 08.30, 13.30 och 18.30. 

Övriga priser
Bil 60 kr enkel resa, MC 30 kr enkel resa.

Som huvudsponsor bjuder Eckerö Linjen på personbiljetten 
t/r. Bokning Eckerö Linjen telefon 0175-25 800.

Ytterligare information
Tävlingsledare: Danne Sundman, telefon +358 457 3135 237 
eller e-post: danne@aland.net 
Frågor om bil: Rickard Rosenholm, tel. +358 457 5221 735.
Frågor om MC och allmänna frågor: Danne Sundman, tel. 
+358 457 313527. Info på internet: www.motorportalen.net 
eller på facebook-grupp: Sök på "Drag Race Åland".

www.eckerolinjen.se


