
          Kolmårdsrundan 

Lördagen den 11 september 2021 kl. 09.00 

VMCK Östergyllen inbjuder härmed till 2021 års Kolmårdsrunda. 
Rundan är öppen för alla modeller och årsmodeller, men kör gärna på din äldre 
hoj av offroad, scrambler eller annan modell. Notera att deltagarna har det fulla 
och odelade ansvaret för att de deltagande fordonen är besiktigade, försäkrade 

samt i trafiksäkert och lagenligt skick. Självklart gäller vanliga trafikregler 

under hela sträckan, hastighet, väjningsplikt och sunt förnuft med mera. 
Samling för incheckning från kl. 09.00 vid Nostalgimacken i Krokek. 
Första start omkring kl. 10.00. Banan kommer att vara ca 6-7 mil och går på 
grus-, skogs-, och mindre asfaltvägar. 
I startavgiften ingår härlig körning på mindre östgötavägar i Kolmårdens 

trollskogar. Vid målgång i Missionshuset i Krokek vidtar prisutdelning med 
köttbullemacka och kaffe.  
OBS! Senaste målgång är kl. 15.00, deltagare som kommer senare är välkomna 
men kommer inte att få något pris oavsett poängresultat. 
 
Anmälan görs senast 2 september 2021. Använd filen som kommer att finnas 

på klubbens hemsida, fyll i blanketten och skicka den till: 
kontakt.vmck@gmail.com . Alternativt skickar du den till Mats Ringborg, 
Bodavägen 45, 61791 Kimstad. 
Information om rundan får du genom att ringa Mats Ringborg på 070 511 27 
14. 
Startavgiften är 150:- och betalas till bankgiro 5050-4000. OBS! Senare 

anmälan möjlig i mån av plats till en kostnad av 200:-. Glöm inte att ange 
namn och ”Kolmårdsrundan” vid betalning. 
OBS: Det är allas ansvar att följa Folkhälsomyndighetens samtliga 

rekommendationer betr. fysiskt avstånd m.m. både vid start och målgång! 

Av samma skäl har antalet deltagare begränsats till max. 40 st. 

 
Välkommen med din anmälan! 
 

 
Jag anmäler mig till Kolmårdsrundan 2021 och intygar härmed att den av mig 

anmälda motorcykeln är trafikförsäkrad och i trafikdugligt skick enligt gällande 
bestämmelser. 

 
Namn: ………………………………………… Adress: …………………………………… 
 

Postnummer: ………….. Postadress: ………………………….. Tel. ………………. 
 

MC-fabr. : ……………………. Modell: …………………  E-mail: ……………………. 
 
Cyl.-volym: ………… cc Årsmodell: ……………. Pass.: Ja/Nej  Sidovagn: Ja/Nej. 

mailto:kontakt.vmck@gmail.com

