
 
 

Pressmeddelande Stångebroslaget 2020-10-20 
 
Stångebroslaget är en av norra Europas största endurotävlingar med drygt 2200 startande förare och 
under tävlingshelgen i början på juli är det totalt mer än 8500 besökare på tävlingsplatsen 
Prästtomta läger belägen norr om Linköping. 
 
Att arrangera en sådant stort arrangemang innebär att arbetet för nästa års tävling påbörjas så snart 
sista föraren gått i mål. 
 
När det gäller 2021 års tävling ser förberedelserna dock annorlunda ut. 
Som tidigare meddelats flyttade vi fram 2020 år tävling till 2021. I och med det stängde vi anmälan 
2020-06-03 och de då anmälda flyttar vi med till 2021. 
 
När vi i slutet av maj tog beslutet att flytta fram tävlingen ett år till 2021 trodde vi, eller rättare sagt 
hoppades vi, att vårt samhälle skulle återgå till ett normalt läge efter sommaren, men nu befinner vi 
oss i slutet av oktober och pandemin pågår fortfarande. 
Visserligen har trycket på sjukvården lättat och de reserestriktioner som fanns i maj har avreglerats, 
men det finns fortfarande restriktioner gällande publika samlingar och vi ser tyvärr att så kallade 
klustersmittor uppkommer över hela landet. 
 
Vi arbetar fortsatt mot att genomföra Stångebroslaget den 9–11 juli 2021. 
En del av arbetet är löpande kontakt och diskussioner med bland annat Svemo, Fortifikationsverket, 
Markstridsskolan Kvarn, Polisen samt givetvis våra samarbetspartner och sponsorer. 
En annan del i förberedelserna inför Stångebroslaget är att vi normalt öppnar vår anmälan i samband 
med Gotland Grand Nationals tävlingshelg i slutet av oktober, och årets datum var satt till den 24 
oktober. 
 
Men som sagt 2020 är inget vanligt år och med så många oklara parametrar har vi idag beslutat att ej 
öppna vår anmälan förrän tidigast under februari 2021. 
På så sätt hoppas vi att det finns de fakta, information och besked från berörda myndigheter och 
instanser som ger oss möjligheten att författa och publicera en tävlingsinbjudan som är korrekt 
direkt och inte behöver revideras inför tävlingen. 
 
 
Vi jobbar vidare för att utveckla Stångebroslaget inför 2021, så håll utkik efter nyheter och 
information på vår hemsida samt våra sociala kanaler. 
 
För kontakt och frågeställningar hänvisar vi till info@stangebroslaget.se 
 
 
Med förhoppning om en underbar höst och på återseende den 9-11 juli 2021. 
 
Lennarth Falk, Ordförande Tävlingskommittén Stångebroslaget 
Mats Berzelius, Ordförande Linköpings Motorsällskap Endurosektionen 
Anders Rönning, Ordförande Försvarsmaktens Enduroklubb 
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