Välkommen till

Midnattsruset 2021

Så här går det till 2021
Tårtan Mopedoz har beslutat att vi inte kommer att kunna arrangera ett öppet Midnattsrus i år heller, det
här på grund av det rådande Coronaläget och myndigheternas regelverk som vi tvingas att följa. Däremot
så är det naturligtvis fritt för den som vill att själv åka rundan i mindre grupper, helt utan inblandning av
Tårtan Mopedoz och helt under eget ansvar, då vi avsäger oss allt ansvar kring erat egna eventuella
deltagande. Möjligheten finns dock att följa den inställda men planerade rutten under hela dagen den 6
juli. Det här är nu den information vi delar ut för er som själva vill köra rundan och det är den här rundan
som det var tänkt att vi skulle åka 2021 om den hade genomförts. Vi hoppas att ni har förståelse för vårat
beslut och samtidigt ska ni vara medvetna om att vi inte lägger ner Midnattruset och att vi återkommer när
vi åter kan få tillstånd av myndigheterna att arrangera öppna moppeevenemang igen.
Midnattsruset har nu en egen grupp på Facebook, sök upp gruppen "midnattsruset" och för allt snack om
Midnattsruset där, lägg in dina bilder från rallyt, kommentera och diskutera. Följ den gruppen om du gillar
Midnattsruset och vill ha eller dela info

-

-

Det här är de regler som vi brukar ha för Midnattsruset, i år så bestämmer ni själva hur ni vill
göra och vi har därför tagit bort en del gamla regler
Mopparna: Bör ha 2 hjul och klass 30-moppe, undantag görs för er som behöver fler hjul av
hälsoskäl. Det är tillåtet med moppar som faller inom ”30-årsregeln”, alltså äldre än 30 år för att
kunna få med er som åkte moppe på 80- och 90-talet på dåtidens modeller.
Ansvar: Du ansvarar själv för din moppe och ditt åkande, Tårtan Mopedoz frånsäger sig allt
ansvar!
Trafikljus: Det är upp till dig själv hur du beter dig vid trafikljus.
Alla hjälper till: Får någon haveri eller klotar så stannar ni som är bakom och hjälper till. Ingen
uppsamlingsbil finns och hjälps man åt så kommer alla i mål!
Uppsamling/stopp: man stannar till 5-10 minuter på varje uppsamlingsplats och låter vilsna
eftersläntrare dyka upp.
Kör INTE Midnattsruset om du har några som helst symtom som skulle kunna vara covid-19,
håll avstånd och var rädda om er!

Midnattsruset 2021 färdplan & uppsamlingsplatser
1) Start Liljeholmsbron under södra landfästet
Liljeholmsbron – Årstaängsvägen – Sjöviksvägen – Sjöviksbacken – Årsta skolgränd - Över Nya
Årstabron – Vänster mot Hornsbergs strand – Höger mot Tantolunden
2) Stopp 1: Tantolunden, mitt i Tantoparken
Zinkens väg - Ringvägen, höger innan - Cykelstråket förbi Södra Station – Swedenborgsgt Högbergsgatan – Repslagargatan
3) Stopp 2: Medborgarplatsen, mitt på planen
Repslagargatan – Högbergsgatan – Tjärhovsgatan – (över Reenstiernagatan) – Folkungagatan Fjällgatan
4) Stopp 3: Fjällgatan, vid glasskiosken
Fjällgatan – Reenstiernagatan – Folkungagatan – Götgatan (höger) – Förbi Medborgarplatsen –
Tunneln – Hornsgatan - Slussen – Skeppsbron
5) Stopp 4: Skeppsbron vid Slottet (stor jäkla staty till höger)
Skeppsbron – Grand Hotell – Hovslagargatan – Nybrokajen – Strandvägen – Djurgårdsbron –
Galärvarvsvägen (P-plats direkt till höger efter bron)
6) Stopp 5: P-Platsen vid Vasamuseet på djurgården
Djurgårdsbron – Narvavägen – Linnégatan – Humlegården
7) Stopp 6: Humlegården utanför museet
Engelbrektsgatan (vä) - Norrlandsgatan – Kungsgatan - Kungsbron – Bolindersplan, vänster ner på
gångvägen vid kanalen – Stadshuset
8) Stopp 7: Stadshuset vid kajen Norr Mälarstrand
Norr Mälarstrand – Smedsuddsvägen – under Västerbron och upp till höger och 180 grader –
Västerbron – Högalidsgatan – Bergsunds strand -Hornstulls strand – Hornsgatan – höger upp på
Liljeholmsbron - Liljeholmsinfarten – Liljeholmsvägen – Liljeholmsbron = Mål/Start
9) Mål: Under Liljeholmsbron

Ha en trevlig dag/kväll/natt/morgon på erat egna Midnattsrus. Var rädda om er och kör
försiktigt. Förhoppningsvis kommer läget att vara bättre 2022 och i så fall så kommer vi att
slå lite extra på trumman för att kompensera de två år vi nu tvingats att ställa in. Glöm inte
bort att lägga in bilder och lite text på Facebook, antingen på vår officiella sida ”Tårtan
Mopedoz” eller på sidan som enbart handlar om Midnattsruset och som heter just
”midnattsruset”.

