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VÄLKOMMEN till BIKE WEEK och  
SM/NM i Roadracing 2019! 
 
Vi på Gelleråsen Arena är jätteglada att återigen arrangera Bike Week som detta år även 
innehåller Svenskt & Norskt Mästerskap i Roadracing. Stora startfält gör att det kommer 
bjudas på härliga dueller ute på banan och skön stämning i depån. 
 
 
PIT STOP CAFE 

Pit Stop Café har öppet under hela veckan. Vi serverar frukost, lunch och en kvällsbuffé. 
Det finns även dricka, öl, vin, glass, godis, fika och såklart kaffe.  
Öppettider enligt följande: 
Tisdag – torsdag  08.00 – 19.30 
fredag – lördag 08.00 – 20.30 
Söndag  08.00 – 17.00 
 
 
ENTRÈBILJETTER 

Alla team och förare som vill köpa extra entrébiljetter till sponsorer eller vänner kan göra 
det i RACE OFFICE som är placerat i bottenvåningen i tornet. Teampriset är 50%, dvs 
100kr/biljett/dag. Läktare ingår i priset. Önskas faktura, ange alla fakturauppgifter i RACE 
OFFICE. Extra teamarmband kostar 200kr. 
 
	
GELLERÅSEN GOKART 

Ni är välkomna att köra Gokart på vår gokartbana. Utmana dina kompisar på ett race! 
Gokartbanan är öppen för Drop-In hela veckan! 8min Drop-In, 150kr 
Tisdag – Onsdag 13.00 – 20.00 
Torsdag   11.00 – 20.00  
Fredag – lördag 11.00 – 19.00 
Söndag  11.00 – 16.00 
 
 
GOKARTDUELLEN FREDAG KVÄLL 

Ihop med vår sponsor KTM kommer det på fredag kväll bli duell på gokartbanan med 
inbjudna roadracingförare och teamchefer. Kom och se duellerna mellan Kawasaki, 
Yamaha, Suzuki, Honda, KTM, Moto 3, teamchefer mm. Racet körs mellan kl 18.30-19.30. 
 
 
TIDTAGNING 

Följ tider från era transpondrar på skärmarna som finns uppsatta i bandepån, En vid BOX 
12 och en vid BOX 2. Tidtagningen visas också via en app som heter ”Speedhive” eller 
exempelvis via amigoo.se eller raceresults.se. 
 
 
POOL 

Under BIKEWEEK kommer vi ha en Pool som ni kan svalka er i efter Ni kört på banan. 
Poolen är belägen mellan toabaracken och PitStop Café 
 
Ha nu en fantastisk vecka här på Gelleråsen Arena! 


