INFORMATION INFÖR MIDNATTSSOLSLOPPET 2020
Officiell inbjudan kommer senare.
Midnattssolsloppet 2020 är publikfri, och alla som är på området ska ha en funktion. Har man inte en
funktion räknas man som publik, och det är inte tillåtet. Läs också våra riktlinjer hur vi gemensamt
skall hantera Covid-19.

TIDSCHEMA
Torsdag 27 augusti

17.00 – 22.00

Området öppet för incheckning

Fredag 28 augusti

08.00 – 22.00
12.30 – 14.00

Området öppet för incheckning
Sekretariatet öppet för licenskontroll

14.00 – 14.20
14.30 – 15.00
15.10 – 15.30
15.40 – 16.00
16.10 – 16.40
16.50 – 17.10

V8 Thunder Cars
STCC
Formula Nordic
V8 Thunder Cars
STCC
Formula Nordic

17.00 – 19.00
17.00 – 21.00

Adm. Incheckning
Besiktning

08.00 – 19.30
09.00 – 18.20

Tävlingssekretariatet öppet
Test, kval och race

Lördag 29 augusti

Detaljerat tidsschema meddelas i PM.

Paytest
Paytest
Paytest
Paytest
Paytest
Paytest

DEPÅBOXAR OCH EL
Box inkl. 16A STCC 14st, Formel 5st(2 i varje)
3 000:Extra el till Trailer/boende
500:Bokas genom daniel.wikgren@drivecenter.se
(observera att tidigare bokningar är registrerade, bekräftelse kommer)

LOGI/BOENDE
Hotell enkelrum
795:B & B enkelrum
695:B & B dubbelrum
795:Frukost och sänglinnen ingår.
Bokas genom daniel.wikgren@drivecenter.se
(observera att tidigare bokningar är registrerade, bekräftelse kommer)

VISTELSE PÅ OMRÅDET / DEPÅTÄLT UNDER HELGEN
Utgångspunkten är att minimera rörelsen utanför teamets plats på området under hela
tävlingshelgen. Teampersonal skall vistas på respektive teamplats (depåtält/depåbox) i största
möjliga mån hela helgen. Teampersonal skall undvika kontakt med andra teams teammedlemmar.
INPASSERING PÅ OMRÅDET / ARMBAND
För att komma in på området krävs det att man har ett speciellt armband på handleden.
Armband utkvitteras av teamansvarig i entrékuren vid ankomst till banan.
Deltagarlista för respektive team skall skickas till klassansvarig senast måndag 24 august.
Obs! Drivecenter Arena hanterar ingen vidarebefordring av armband, det går alltså inte att lägga ett
kuvert i grinden.
Alla på anläggningen skall ha armband hela tiden. Personer utan armband kommer att avvisas från
området. Det går ej att köpa extra armband och man får inte ge armband till en person som inte har
en funktion i teamet.
Antal armband per bil: STCC 7st, Formel Nordic 4st, V8 Thunder Car 4st
RIKTLINJER VID COVID-19
God handhygien, hosta/nys i armvecket, håll avstånd till andra. Och är du sjuk skall du inte åka till
tävlingen! Vi följer Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer och uppmanar alla om försiktighet och
använda sunt förnuft.
Utdrag från polismyndigheten:
”Deltagare: Vid motorsportstävlingar räknas endast publiken, inte föraren och dennes team som
deltagare. I begreppet inräknas alltså inte funktionärer, ordningsvakter eller annan personal som
tjänstgör på uppdrag av arrangören. Inte heller polis eller annan säkerhetspersonal är att anses som
deltagare. ”

HOSPITALITY- & EXPOTÄLT
Ej tillåtet. Vi arrangerar publikfri tävling så extern försäljning av mat och expo anses olämpligt
MAT / CATERING
Endast matlagning till det egna teamet tillåts. Ingen form av catering på området är tillåtet.
Drivecenter Arenas restaurang kommer vara öppen för servering under kontrollerade former där det
råder begränsade platser, förbokning av måltider krävs. Matlådor går att beställa.
Anmäl intresse för måltider till daniel.wikgren@drivecenter.se
PRESS / MEDIA
Drivecenter Arena kommer att ackreditera minimalt antal press/media till denna tävling. Alla som
ackrediteras ska ha uppdragsgivare. Det gäller även frilans. Ackreditering ska skickas in senast 7
dagar innan tävling.
Det kommer vara begränsad tillgång till pressrum och fotoplatser. Max 1 fotograf per racingklass
tillåts. Teamfotografer ackrediteras inte såvida de inte ingår bland den personal som tillåts i teamen
(armband).
Ackrediterad press anmäler sig först i huvudentrén vid ankomst, där sätts ett speciellt armband på.
Det är obligatoriskt att använda den mediaväst som arrangören tillhandahåller. Väst utkvitteras i
mediacentret (Skellefteå Kraft huset). Mediapass utfärdade av SBF eller ÖNBF gäller inte som
mediaackreditering.
Vid ansökan ska följande anges:
Namn, adress, mobilnummer, e-mailadress, uppdragsbeskrivning samt kontaktuppgifter till
uppdragsgivare.
Ansökan för pressackreditering görs via länk nedan:
https://forms.gle/zgsvLmojsVeuKuMV8

Kontaktpersoner
Drivecenter Arena
Skellefteå MS
Press

Daniel Wikgren
Jessica Karlsson
Veronica Lindström

070-594 87 50
073-036 01 50
070-693 39 18

