
 
 
Anmälan till Cannonball Gnällbältet 2016 
 
Vi har glädjen att välkomna er till ett fartfyllt och strapatsrikt Cannonball i Gnällbältet! 
Kort och gott har vi valt att köra ett traditionellt Cannonball: checkpoints, bemannade 
kontroller, kanske blir det gymkhana, klurigheter, frågor och navigering - naturligtvis 
med endast karta till hjälp. Självklart tillåts inte någon GPS eller liknande.  
Tävlingen körs i lag om två, på varsin scooter. Automatscootrar tävlar i en egen 
klass. Vi tar emot 35 lag, sedan är det fullt. 
 
Vaddå ”Gnällbältet” tänker du kanske?  
 
Jo, Gnällbältet är en skämtsam eller nedsättande benämning på det område i 
mellansverige där dialekterna, som främst tillhör sveamålen men även götamålen, 
har en gnäll-liknande ton.  
 
Gnällbältet brukar anses sträcka sig mellan Laxå, förbi Örebro till Eskilstuna.  
Det händer att eskilstunabor och örebroare hävdar att den andra staden har en 
betydligt gnälligare dialekt än den egna. Detta tyder på att fenomenet är starkast runt 
detta område.  
 
Ingående tävlingsinformation, t.ex. var basecamp är beläget, kommer att tillkännages 
ungefär 1 vecka innan start. Då tillkännages även mer detaljerade regler. 
 
 
När du anmäler dig vill vi att du gör följande: 
 

1. Maila följande uppgifter till anmalancannonball2016@gmail.com 
 
-    Ert Teamnamn 
- Ditt och din lagkompis fullständiga namn 
- Vilka scootrar kör ni på? 
- Är era scootrar manuellt- eller automatväxlade?  
- Önskas specialkost – vegetarian, matallergier etc? 
-    Är ni medlemmar i SSK och har betalt avgift för 2016? 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

2. Betala in på bankgiro: 464-7954  
OBS (Ange ert Teamnamn) 

eller  Swisha på mobilnr 0706330219  
OBS(Ange ert Teamnamn vid betalning) 
 

 
Är du medlem i Svenska Scooterklubben SSK och  
har betalat medlemsavgift för 2016 betalar du    875 SEK 
 
Är du inte medlem i Svenska Scooterklubben SSK är avgiften   1000 SEK 
 
Viktigt!!! Kom ihåg att ange ert teamnamn vid betalning! Först till kvarn 
gäller och anmälan anses ej godkänd förrän betalning är genomförd. När 
35 lag betalat stängs anmälan. Anmälan är bindande och ingen 
återbetalning görs vid avhopp, men hittar ni någon som vill ta över er 
plats går det bra att ändra fram till en vecka innan start.  

 
 
 

Väl mött i Gnällbältet 5-8 maj 2016!  
 
 
 

	  


